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GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 
2010. JANUÁR–MÁRCIUS 

Összefoglalás 

Ez év elején a világgazdasági mutatószámok alakulására döntő hatása 
volt a bázisidőszaknak, a múlt évi jelentős visszaesésnek. 

2010 I. negyedévében az Egyesült Államok szezonálisan kiigazított 
bruttó hazai terméke (GDP) 0,8%-kal növekedett az előző negyedévhez 
képest. A válságból történő kilábalást jelzi, hogy az így számított mutató 
már három negyedéve jelez enyhe növekedést. Az előző év I. negyedé-
véhez viszonyítva 2,5%-kal bővült a bruttó hazai termék. A gazdasági élén-
külés felé mutat, hogy a bruttó beruházás szintje az első negyedévben 
7,7%-kal bővült. Több mint 3 év után először történt emelkedés, amiben 
szerepe van az egy évvel korábbi alacsony bázisnak. A háztartások végső 
fogyasztása már második negyedéve növekedett, 2009 I. negyedévéhez 
viszonyítva 1,8%-kal. Az első gyorsjelentés alapján a külkereskedelmi 
egyenleg javulása tovább folytatódik, az export volumene 3,2 százalékpont-
tal nagyobb mértékben bővült, mint az importé. A munkanélküliségi ráta 
idén márciusban 9,7%-os volt, ami 2009 decembere óta mérsékelten, 0,3 
százalékponttal csökkent, tavaly márciushoz viszonyítva 1,1 százalékpont-
tal növekedett. 

Az Európai Unió (EU-27) bruttó hazai terméke az első becslés alapján 
2010 első negyedévében 0,2%-kal növekedett 2009 IV. negyedévéhez 
képest. Az Egyesült Államokhoz hasonlóan harmadik negyedéve növek-
szik a GDP a megelőző időszakhoz viszonyítva. Az unió tagországainak 
együttes gazdasági teljesítménye az előző év azonos időszakához képest 
0,3%-kal emelkedett. A 19 adatot közlő ország közül egyszázalékos vagy 
azt meghaladó gazdasági növekedésről 6 ország számolt be, köztük az 
Európai Unió legnagyobb gazdasága, Németország (1,5%). Tíz országban 
a GDP tovább csökkent, de a visszaesés mértéke kisebb volt a korábbi 
időszakokhoz képest. Az euróövezet bruttó hazai terméke 0,5%-kal emel-
kedett az előző év hasonló időszakához mérten. A munkanélküliségi ráta – 
mely késéssel követi a GDP változását – az Európai Unióban 2010 márciu-
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sában 9,6% volt, ami kismértékben, 0,2 százalékponttal növekedett 2009 
decemberéhez képest. 2009 márciusához viszonyítva 1,1 százalékponttal 
magasabb volt. 

Magyarország bruttó hazai terméke a KSH és az Ecostat – korláto-
zott információs bázisra épülő – közös gyorsbecslése szerint 2010 I. ne-
gyedévében az előző negyedévhez viszonyított indexek szerint második 
negyedéve mutat növekedést, amelynek mértéke 0,9% volt. Az előző év 
hasonló időszakához viszonyítva a GDP öt negyedéve tartó csökkenése 
megállt, 2010 január–márciusában 0,1%-kal haladta meg az egy évvel ko-
rábbi alacsony szintet. A nemzetközi összehasonlítások során használt 
szezonálisan és naptárhatással kiigazított index továbbra is csökkenést 
mutat, mértéke az előző év azonos negyedévéhez képest 0,8% volt. 

A múlt év I. negyedévében mind a termelés, mind a forgalom nagymér-
tékben visszaesett, gyorsult a foglalkoztatottság csökkenése és a munka-
nélküliség emelkedése, a reálkeresetek ismét csökkentek. Ehhez a rendkí-
vül kedvezőtlen helyzethez viszonyítva idén az I. negyedévben több terüle-
ten pozitív irányú változás következett be. Ezek közé tartozik az ipar és a 
külkereskedelem, a szállítás és az idegenforgalom, valamint a reálkerese-
tek alakulása is. Ugyanakkor számos fontos területen – elsősorban a mun-
kaerőpiacon és a hazai fogyasztást érintő esetekben – a kedvezőtlen 
irányzatok folytatódtak, legfeljebb a korábbiaknál enyhébb mértékben. 

 
1. ábra 

Fontosabb gazdasági jelzőszámok, 2010. I. negyedév
(2009. I. negyedév = 100)

80
90

100
110
120
130

GDP

Ipari termelés

Termékkivitel

Termékbehozatal

Reálkereset

Kiskereskedelmi forgalom

Foglalkoztatottak száma

Munkanélküliek száma

2009. I. negyedév
2010. I. negyedév

 

 



ÖSSZEFOGLALÁS 7 

Az ipari termelés volumenének 2008-ban kezdődött csökkenése a múlt 
év végén megállt, tavaly decemberben már kissé bővült a termelés az egy 
évvel korábbihoz képest. Idén az első három hónapban a növekedés folyta-
tódott, mértéke januárban 2,8, februárban 8,1, márciusban 2,8% volt. Az 
ipari teljesítmény élénkülését az alacsony bázis és az exportértékesítés 
bővülése magyarázza. Összességében az év első negyedévében az ipar 
termelési volumene 4,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi – a múlt évi 
jelentős visszaesés következtében igen alacsony – szintet. A növekedés a 
külpiaci értékesítés 12,5%-os bővülésének tudható be, a belföldi eladások 
nem érték el a múlt évi szintet.  

A feldolgozóipar termelése összességében az I. negyedévben 6,1%-kal 
emelkedett, ezen belül a gazdasági válságra – az exportlehetőségek szű-
külése miatt – legérzékenyebben reagáló és a termelésben nagy súlyt kép-
viselő alágazatok teljesítménye ennél jelentősebben bővült. A főbb ágaza-
tok közül a legnagyobb növekedés (21%) a járműgyártásban tapasztalható. 
Az ágazat teljesítményének bővülését az exportértékesítés 21%-os növe-
kedése határozta meg, a belföldi értékesítés kissé elmaradt a tavalyitól. A 
másik nagy gépipari alágazat, a számítógép, elektronikai, optikai termékek 
gyártása az első negyedév folyamán szintén átlag feletti növekedést ért el 
(11%), mindkét értékesítési irány eladásainak növekedése mellett.  

Az iparban alkalmazásban állók számának 8,6%-os csökkenése mellett 
az egy alkalmazásban állóra jutó termelés 15%-kal emelkedett az egy 
évvel korábbi alacsony szinthez képest. Az új rendelések volumene már-
ciusban – az egy évvel korábbi 15%-os csökkenés után – 0,9%-kal mérsék-
lődött, a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes rendelésállománya 
17%-kal kisebb volt a 2009. március véginél. 

Az ipari termelői árak az első negyedévben 2,3%-kal voltak alacso-
nyabbak, mint egy évvel korábban. A mérséklődést az exportértékesítés 
árainak csökkenése eredményezte. A januári–márciusi 5,3%-os forint-
árszínvonal csökkenés a hazai fizetőeszköz ezt meghaladó mértékű erősö-
désének tudható be, azaz a devizaárszint emelkedett. A belföldi árak az év 
első negyedévében 0,9%-kal meghaladták az előző év azonos időszaki 
szintet. 

Az építőipari termelés volumene a 2009. évi 4,3%-os csökkenés után 
idén az első negyedévben 10,2%-kal elmaradt a tavaly ilyenkoritól. Egyik 
építménycsoport teljesítménye sem érte el az előző év szintjét. Az épületek 
építése több mint egytizedével csökkent. Az egyéb építmények építésének 
2008–2009. évi emelkedése a múlt év utolsó hónapjaiban megtört, azóta 
csökkenést mutat. Az I. negyedévben a termelés volumene 8,2%-kal ma-
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radt el az előző év azonos időszak teljesítményétől. A negyedév végi szer-
ződésállomány 11%-kal bővült. Idén az első negyedévben többek között a 
pénzügyi lehetőségek szűkülése következtében csökkent a lakásépítés az 
előző év azonos időszakához képest. Az első negyedévben közel 4900 
lakás épült, több mint egynegyedével kevesebb az előző év azonos idő-
szakinál. Az új építési engedélyek száma megközelítőleg egyharmadával 
volt kevesebb az előző évinél. 

Az építőipar termelői árai a 2009 első negyedévi 4,8%-os növekedés 
után egyre kisebb mértékben emelkedtek, idén az I. negyedévben már 
csak 0,6%-kal. 

A mezőgazdasági termelői árak január–márciusban 2009 azonos idő-
szakához képest 0,2%-kal növekedtek. Ezen belül a növényi termékek ára 
a tavalyi 38%-os csökkenés után az év első három hónapjában 1,8%-kal 
emelkedett, az élő állatok és állati termékeké 2,3%-kal volt alacsonyabb, 
mint egy évvel korábban.  

2010 első negyedévében a nemzetgazdaság árutonna-kilométerben ki-
fejezett áruszállítási teljesítménye 5%-kal haladta meg a megelőző év 
azonos időszakában regisztráltat. A növekedés alacsony bázishoz képest 
következett be, miután egy évvel korábban 10%-os csökkenés volt megfi-
gyelhető. Valamennyi szállítási ágazat teljesítménye növekedett a tavalyi 
év első negyedévéhez képest, a legnagyobb mértékben, 14%-kal a vasúté. 
A helyközi személyszállítás utaskilométer-teljesítménye 2%-kal nőtt a 
2009. január–márciusi szinthez képest. A bővülés a teljesítmény ötödét 
jelentő nemzetközi szállítások növekedésével, azon belül is a légi szállítás 
teljesítményemelkedésével magyarázható. A helyi személyszállítás utas-
kilométer-teljesítménye 8%-kal mérséklődött az egy évvel korábbi szinthez 
képest.  

2010 első negyedévében 14 ezer személygépkocsit helyeztek első 
alkalommal forgalomba Magyarországon, ami az egy évvel korábbihoz 
képest 47, a két évvel azelőttihez viszonyítva pedig 69%-kal kevesebb. 

2010 január–márciusában 12%-kal kevesebb személysérüléssel járó 
közúti közlekedési baleset történt, mint az előző év hasonló időszakában. A 
kimenetelük kedvezőbb volt, amennyiben a súlyos sérüléssel járóké 
16%-kal csökkent, a halálos kimenetelűeké ugyancsak az átlagnál jobban, 
13%-kal. A több mint 2900 balesetben 159-en vesztették életüket, 54%-uk 
vétlen áldozat volt. A meghalt személyek többsége nem használta a biz-
tonsági övet. 

A nemzetgazdaság energiafelhasználása 0,6%-kal nőtt az első ne-
gyedévben az egy évvel korábbihoz képest. A felhasználást elsősorban az 
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előző évinél hidegebb időjárás miatti fokozottabb fűtési igény és a gazda-
ság, ezen belül is az ipari termeléssel összefüggő igénynövekedés alakítot-
ta. 

A kiskereskedelmi eladások volumene – a 2007 második negyedévé-
ben kezdődött tendencia folytatásaként – tovább csökkent, de 2010 első 
három hónapjában fokozatosan mérséklődött a visszaesés üteme. A kiiga-
zítás nélküli adatok alapján márciusban 2,4, január–márciusban 4,1%-kal 
volt kisebb a forgalom reálértéken, mint egy évvel korábban. A naptárha-
tástól megtisztított adatok 4, illetve 4,6%-os csökkenést mutatnak. A kiske-
reskedelmen kívül számba vett gépjármű- és járműalkatrész-forgalom 
visszaesésének mértéke 33%-os volt, nagyobb ütemű, mint az előző év 
azonos időszakában. 

2010 első negyedévében a kereskedelmi szálláshelyek forgalmi adatai 
javulást mutattak az előző évi alacsony bázishoz képest. Mind a külföldi, 
mind a belföldivendég-forgalom bővült, az előző évtől eltérően azonban 
ebben az időszakban a külföldiek vendégéjszakáinak száma nagyobb mér-
tékben (6%-kal) emelkedett, mint a belföldieké (4,4%). A szállodák szoba-
foglaltsága az első negyedévben 34,9% volt, 1 százalékponttal több, mint 
egy évvel korábban. A külföldi látogatók magyarországi, illetve a magyarok 
kiutazó forgalma ugyanakkor a többévi, szinte töretlen bővülés után most 
csökkenésbe fordult, a külföldi látogatók száma 5,8, a külföldre utazó ma-
gyaroké 5%-kal mérséklődött. A külföldiek esetében ez elsősorban az előző 
év elején tapasztalt intenzív bevásárlóturizmus szerepének ez évi háttérbe 
szorulásával és az átutazók számának csökkenésével, a magyaroknál pe-
dig a turisztikai motivációval és a munkavégzési céllal tett utazások szá-
mának csökkenésével magyarázható. Az utasforgalmi kiadások alakulá-
sában ugyanakkor – az egyenleg alakulásának szempontjából – ez is ked-
vező irányú elmozdulást jelentett: az idegenforgalmi bevétel (export) 16, a 
kiadás (import) viszont 48 milliárd forinttal lett kevesebb, az egyenleg tehát 
32 milliárd forinttal javult. 

Az ország összes vendéglátóhelyének forgalma 148,7 milliárd forint 
volt. A forgalom volumene 2,3%-kal maradt el a 2009 első negyedévében 
mérttől. Ezen belül a kereskedelmi vendéglátás forgalma 4,3%-kal csök-
kent, a munkahelyi vendéglátásé ellenben 7,1%-kal bővült. 

A külkereskedelmi termékforgalom elmúlt évet jellemző nagymértékű 
visszaesése a múlt év utolsó hónapjaiban az alacsony bázis hatására a 
forgalom mindkét irányában fokozatosan lassult, majd – az értékadatok 
szerint – az export esetében decembertől, az importnál pedig 2010 január-
jától növekedésbe váltott át. A január–márciusi időszak egészét tekintve a 
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kivitel euróban kifejezett értéke 17%-kal, a behozatalé ennél kisebb mér-
tékben, 12%-kal bővült, a külkereskedelmi mérleg egy évvel korábbi 582 
milliós aktívuma pedig több mint a duplájára növekedett a vizsgált időszak-
ban, így értéke meghaladta az 1,3 milliárd eurót.  

2010 első két hónapjában az export volumene 17%-kal, az importé pe-
dig 13%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz mérten. A külkereskedelmi for-
galom forintárszintje az exportban 6,7%-kal, az importban 7,9%-kal volt 
alacsonyabb 2010 első két hónapjában, mint az előző év azonos időszaká-
ban, így a cserearány 1,3%-kal javult. 

Az államháztartás pénzforgalmi szemléletű, konszolidált hiánya (helyi 
önkormányzatok nélkül) – a Pénzügyminisztérium előzetes adatai alapján – 
2010. január–áprilisban 637 milliárd forint volt, több mint 30 milliárd forint-
tal több, mint a megelőző év azonos időszakában. Az államháztartás 
egyenlegében tapasztalt romlás a központi költségvetésben végbement 
folyamatokkal magyarázható, amelynek 650 milliárd forintos deficitje 115 
milliárd forinttal több az egy évvel korábbinál. A legnagyobb alrendszer 
bevételei több mint 2,6 billió forintot, kiadásai pedig közel 3,3 billió forintot 
tettek ki; a bázisidőszakihoz képest a bevételi oldalon 4,5%-kal, a kiadásin 
pedig 7,5%-kal nagyobb összegű pénzmozgás valósult meg. A másik két 
alrendszer egyenlege ezzel szemben javult, a társadalombiztosítási alapok 
esetében keletkezett 27 milliárd forintos deficit 66 milliárd forinttal kevesebb 
a 2009. január–áprilisihoz képest, míg az elkülönített állami pénzalapok 39 
milliárd forintos szufficitje 15 milliárddal több az egy évvel korábbihoz vi-
szonyítva. 

2010 I. negyedévében a 15–64 éves népességen belül a foglalkozta-
tottak száma 3 millió 688 ezer fő volt, 1,3%-kal kevesebb, mint egy évvel 
korábban. A foglalkoztatási ráta egy év alatt 0,6 százalékponttal, 54,5%-ra 
csökkent. A munkanélküliek száma 498 ezer fő volt, 24%-kal (95 ezerrel) 
több, mint tavaly ilyenkor. A munkanélküliségi ráta 2,2 százalékponttal 
11,9%-ra emelkedett.  

Az intézményi létszámstatisztika szerint 2010 első három hónapjában 2 
millió 623 ezren álltak alkalmazásban, 1,8%-kal (47 ezerrel) kevesebben, 
mint egy évvel korábban. A létszámcsökkenés üteme mérséklődött, aminek 
hátterében döntően a költségvetés területén dolgozó közfoglalkoztatottak 
növekvő száma áll. A költségvetésben 5,3%-os növekedés (közfoglalkozta-
tottak nélkül számolva 0,5%-os csökkenés), a versenyszférában 5,1%-os 
létszámcsökkenés következett be az előző év azonos időszakához képest.  

Az év első három hónapjában a teljes munkaidőben alkalmazásban ál-
lók bruttó keresete – a számviteli nyilvántartások alapján – 5,7%-kal, a 
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nettó 11,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Ezen belül a verseny-
szférában 10,5%-kal, a költségvetés területén 15,4%-kal  emelkedett a net-
tó bér. A növekedést döntően a személyi jövedelemadó szabályainak mó-
dosítása, valamint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi 
eseti keresetkiegészítésének januári és márciusi (bruttó 49–49 ezer forin-
tos) kifizetése befolyásolta. A keresetek reálértéke – a fogyasztói árak 
6,0%-os emelkedését figyelembe véve – 5,6%-kal nőtt. 

2010. március végén a háztartások bruttó pénzügyi vagyona 27,4 bil-
lió forintot, a tizenkét hónappal korábbinál közel 9%-kal többet tett ki. A 
tartozások értéke 10,4 billió forint volt, majdnem 8%-kal kevesebb, mint egy 
évvel korábban. A két tényező különbségeként előálló nettó pénzügyi va-
gyon 17,0 billió forintot tett ki, 22%-kal többet, mint 2009. március végén. A 
nettó pénzügyi vagyon 3,0 billió forintos növekedésének mintegy háromne-
gyede az átértékelődésnek, a fennmaradó része pedig a finanszírozási 
képesség javulásának a következménye. A tartozások oldalán megjelenő 
devizahitelek állományi értéke 2010 első negyedévének végén 6,5 billió 
forintot tett ki, 14%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A csökkenés 
nagyobbik része az átértékelődésekkel magyarázható, azaz azzal, hogy a 
forint lényegesen erősebb volt idén március végén, mint egy évvel koráb-
ban. Mindemellett az is csökkentőleg hatott az állomány értékére, hogy az 
elmúlt egy évben az újonnan felvett hitelek értéke mintegy 300 milliárd fo-
rinttal elmaradt a visszafizetettekétől. 

A fogyasztói árak az I. negyedévben 6,0%-kal, az első négy hónapban 
5,9%-kal emelkedtek. A tavaly ilyenkorinál mintegy kétszer gyorsabb ütem 
a 2009. júliustól, illetve idén januártól bevezetett adóemelések következ-
ménye. Változatlan adótartalommal számolva a növekedés az első négy 
hónap átlagában 1,8% volt. Az április havi 5,7%-os áremelkedés az unió-
ban a legmagasabb volt. A tavalyinál nagyobb mértékű emelkedésben a 
legtöbb főcsoportnak szerepe volt, legnagyobb az egyéb cikkeknek, döntő-
en az üzemanyagok meredek áremelkedése miatt. Ennek a főcsoportnak 
tavaly ilyenkor 3%-kal csökkent, idén 12%-kal nőtt az árszínvonala. Ütem-
csökkenés az élelmiszerek és a háztartási energia esetében fordult elő. 
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1. tábla 
Összefoglaló adatok 

(indexek az előző év azonos időszakának százalékában) 
1.) 2010. január–március 

2010 
Megnevezés 2009 január–

február március január–
március 

Ipari indexek     
Termelés 82,3 105,4R 102,8 104,5 
Értékesítés belföldre 87,4 89,7R 92,7 90,7 
Értékesítés exportra 81,3 114,2R 109,7 112,5 
Létszám 88,5 90,4 93,5 91,4 
Termelékenység 92,9 117,2R 110,1 114,7 

Építőipari termelés indexe 95,7 86,5R 94,2 89,8 
Mezőgazdasági értékesítés indexe 99,7 80,1 98,2 86,1 
Kiskereskedelmi forgalom indexe 94,7R 94,8 97,6 95,9 
Behozatal értéke, millió euró 55 518 9 371R 5 488 14 859 

értékindexe 75,3 109,9 116,0 112,1 
Kivitel értéke, millió euró 59 497 10 035R 6 141 16 175 

értékindexe 81,1 116,4 117,8 116,9 
Árindexek     

Ipari termelői árak 104,9 98,3 96,5 97,7 
Ipari belföldi értékesítési árak 101,3 100,8 101,2 100,9 
Mezőgazdasági termelői árak 90,5 101,6 95,9 100,2 
Behozatali forintárak 101,2 92,1 .. .. 
Kiviteli forintárak 103,0 93,3 .. . 

Alkalmazásban állók létszáma, ezer fő 2 661 2 614 2 643 2 623 
Index 96,3 97,4 99,9 98,2 

Munkanélküliségi rátaa, % 10,1 .. .. 11,9 
Bruttó átlagkereset, ezer forint 199,8 200,2 220,3 207,0 

nominális index 100,5 103,7 109,4 105,7 
Nettó átlagkereset, ezer forint 124,1 131,6 141,8 135,0 

nominális index  101,7 110,3 115,0 111,9 
a   A 15–64 éves népességen belül. R  Revideált adat. 

2.) 2010. január–április 
2010.  

Megnevezés 2009 január–
március április január–

április 

Fogyasztóiár-indexek 104,2 106,0 105,7 105,9 
Államháztartás egyenlege, milliárd forint –925 –610 –27 –637 
Ebből:     

központi költségvetés –737 –608 –42 –650 
társadalombiztosítási alapok –157 –25 –2 –27 
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Ipar 

Az ipari termelés volumenének 2008-ban kezdődött csökkenése a 
múlt év végén megállt, tavaly decemberben a termelés (az alacsony bázis 
hatására és az exportértékesítés növekedésének köszönhetően) kisebb 
növekedést mutatott. Idén az első három hónapban a növekedés folytató-
dott, mértéke januárban 2,8, februárban 8,1, márciusban 2,8% volt. Ösz-
szességében az év első negyedévében az ipar termelési volumene 
4,5%-kal nőtt a múlt év azonos időszakához képest. (Egy évvel korábban 
több mint 22%-os csökkenés mutatkozott.) A növekedés a külpiaci értéke-
sítés 12,5%-os bővülésének tudható be, a belföldi eladások nem érték el a 
múlt évi szintet. 

2. ábra 

Az ipari termelés változása és trendje
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A termelés növekedése az első három hónapban a termelői árak 

csökkenése mellett ment végbe. Az árak az első negyedévben 2,3%-kal 
voltak alacsonyabbak, mint egy évvel korábban. A mérséklődést az export-
értékesítés árainak csökkenése eredményezte  A január–márciusi 5,3%-os 
forint-árszínvonal csökkenés a hazai fizetőeszköz ezt meghaladó mértékű 
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erősödésének tudható be, azaz a devizaárszint emelkedett. A belföldi árak 
az év első negyedévében meghaladták az előző év azonos időszaki szin-
tet, 0,9%-kal.  

Az ágazatok közül a feldolgozóipar termelése az első negyedévben 
6,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, míg az energiaiparé 
4,7%-kal csökkent. A kis súlyt képviselő bányászat termelése a magas bá-
zishoz képest közel kétötödével volt kevesebb. 

A feldolgozóipari alágazatok közül a termelésben nagy súlyt képvise-
lők teljesítménye az első negyedévben jelentős bővülést ért el, nagyrészt a 
tavaly ilyenkori nagymértékű visszaesés, azaz a rendkívül alacsony bázis 
miatt. Legnagyobb növekedés a járműgyártásban tapasztalható: január–
márciusban 21%, ami az exportértékesítés 21%-os növekedésének kö-
szönhető. A belföldi értékesítés kissé elmaradt a tavalyitól. (Az alág terme-
lése és exportértékesítése egy évvel korábban közel 40%-kal csökkent.) A 
másik nagy alág, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása az 
első negyedév folyamán szintén átlag feletti növekedést ért el (11%). Eb-
ben az alágban mindkét értékesítési irányban növekedés volt tapasztalha-
tó. Nagy termelésnövekedést mértek a fa-, papír- és nyomdaiparban (17%) 
és a vegyi anyag, termék gyártásában (16%). Mindkét esetben mindkét 
értékesítési irányban tekintélyes növekedés következett be.  

Nem érte el a tavaly I. negyedévi szintet az élelmiszeripar, a kohászat, 
fémfeldolgozás január–márciusi termelése, bár márciusban már növeke-
dést jeleztek adataik. Ugyancsak elmaradt a tavaly első háromhavitól a 
textil- és bőripar, a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás, valamint az egyéb 
feldolgozóipar teljesítménye. 

Az ipari alágak áralakulását a belföldi értékesítésben általában néhány 
százalékos változás, az exportban pedig a tavalyinál alacsonyabb szint 
jellemezte, a csökkenés mértéke többnyire kisebb volt a forint erősödésé-
nél. Az általánostól eltérően a vegyi anyag, termék gyártása és a kőolaj-
feldolgozás árai belföldön az átlagosnál jóval nagyobb mértékben, 14, illet-
ve 15%-kal nőttek és az exportban is emelkedtek (7,7, illetve 34%-kal). 

A létszám-kategóriák szerint képzett vállalatcsoportok közül az év el-
ső negyedévében a nagyvállalkozások termelése 6,5, a közepes méretű 
vállalkozásoké 3,7%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához ké-
pest. Főként a külpiaci értékesítésre termelő vállalkozások és azok hazai 
beszállítóinak teljesítménye bővült az exportértékesítés növekedésének 
köszönhetően. A kisvállalkozások termelése elmaradt az előző évitől 
(6,5%-kal), ugyanis e vállalkozási kör nagyrészt hazai piacra termel, és az 
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első negyedévben a belföldi értékesítés közel egytizedével elmaradt az 
előző évitől. 

A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások adatai szerint a termelés 
és a létszám bizonyos fáziseltolódással változik. A múlt év első három hó-
napjában a termelés nagyarányú visszaesése mellett a létszám kisebb 
mértékben csökkent, így az egy alkalmazásban állóra számított terme-
lés jelentősen, 16%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Ehhez a bázishoz 
képest idén január–márciusban a termelés nőtt, a létszám viszont kisebb 
lett. Következésképp az egy főre jutó termelés számottevően, 15%-kal 
emelkedett. 

Egy évvel korábban az ipari termelés volumene egyik régióban sem 
érte el az előző év szintjét, míg idén az első negyedévben a Közép-
Dunántúl kivételével minden régió termelésében növekedést regisztráltak. 
Legnagyobb bővülés a nyugat-dunántúli régióban következett be (12%), az 
országos átlagnál nagyobb növekedés volt még Észak-Magyarországon 
(9%) és a Dél-Dunántúlon (8,5%). A közép-dunántúli régióban gyakorlatilag 
az előző év szintjén maradt a termelés, a többi régióban az átlagosnál ki-
sebb termelésbővülés következett be.  

Idén márciusban a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új ren-
delése a tavaly ilyenkori jelentős (15%-os) csökkenése után 0,9%-kal mér-
séklődött, ami az új exportrendelések kismértékű (0,3%) növekedéséből, 
valamint az új belföldi rendelések 8,3%-os csökkenéséből adódott. A már-
cius végi rendelésállomány 17,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. 

Az Európai Unió (EU-27) ipari termelése – munkanaptényezővel kor-
rigált indexek szerint – az év első negyedévében a tavaly ilyenkori 
17,4%-os csökkenés után 3,8%-kal nőtt. Az adatot közlő 21 tagország kö-
zül 16 országban emelkedett a termelés volumene. Legnagyobb termelés-
bővülést Lengyelországban (10,9%) mértek az elmúlt negyedévben. A tag-
országok közül ötben csökkenés következett be, legnagyobb mértékű Gö-
rögországban (6,7%). 
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Energia 

2010 első hónapjaiban az energiafelhasználást az előző évinél hide-
gebb időjárás miatti fokozottabb fűtési igény, valamint az ipari termelés 
növekedésével összefüggő energiaigény-növekedés alakította. Az I. ne-
gyedévben 317,0 petajoule (PJ) energiát használtak fel a nemzetgazda-
ságban 2 PJ-lal, 0,6%-kal többet, mint egy évvel korábban.  

3.ábra 

Energiafelhasználás az I. negyedévben
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Az energiaforrások a termelés és az import növekedése révén nagy-
mértékben (27%) emelkedtek, így a készletekből a tavalyi mennyiség alig 
több mint negyedére volt szükség az igények kielégítéséhez. A forrásokon 
belül 36% hazai termelésből, 64% behozatalból származott. Termelésből 
4,4%-kal több állt rendelkezésre, mint tavaly az I. negyedévben. A legtöbb 
energiaféle termelése növekedett, a széné 8,8%-kal, a földgázé és a leg-
nagyobb súlyt képviselő atomerőművi villamos energiáé 1,3–1,3%-kal, míg 
a kőolajé 8,7%-kal csökkent. Növekedés jellemezte a megújuló energiafor-
rásokat: a tűzifa előállítása 30%-kal, az egyéb megújuló energiaforrásoké 
24%-kal emelkedett.  

Az energiahordozó-behozatal – fűtőérték alapján számolva – 44%-kal 
nőtt, ezen belül az import felét kitevő földgáz behozatala több mint kétsze-
resére, a széné több mint másfélszeresére, a 40%-os részarányt képviselő 
kőolaj és kőolajtermékek importja 5,5%-kal. A nettó import villamos energia 
mennyisége a felére esett vissza az előző év azonos időszakához képest. 
Az energiakivitel 10%-kal volt több, mint a múlt év január–márciusában, 
ami a belföldi energiafelhasználás 8%-ának felelt meg. 
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Építőipar 

Az építőipari termelés volumene a 2009 évi 4,3%-os csökkenés után 
idén az első negyedévben 10,2%-kal elmaradt a tavaly ilyenkoritól. Egyik 
építménycsoport teljesítménye sem érte el az előző év szintjét. Az épületek 
építése több mint egytizedével csökkent, ami az előző évek mérséklődésé-
nek folytatódását jelenti. Az egyéb építmények építésének 2008–2009. évi 
emelkedése a múlt év utolsó hónapjaiban megtört, azóta csökkenést mutat. 
Az I. negyedévben a termelés volumene 8,2%-kal maradt el az előző év 
azonos időszak teljesítményétől.  

Idén márciusban az új szerződéskötések jelentősen, 35%-kal emel-
kedtek, ami az épületekre kötött szerződések 62, az egyéb építményekre 
kötött új szerződések 13%-os növekedésének köszönhető. A növekedés 
néhány egyedi, kereskedelmi, egyetemi, egészségügyi épületre, valamint 
gyorsforgalmi utakra kötött nagy értékű szerződés eredménye. A negyedév 
végi szerződésállomány 11%-kal bővült az épületek negyedév végi szerző-
désállományának nagyobb (19%), az egyéb építmények állományának 
kisebb (4,7%) növekedése következtében. 

Az építőipar termelői árai a 2009 első negyedévi 4,8%-os növekedés 
után egyre kisebb mértékben emelkedtek, idén az I. negyedévben már 
csak 0,6%-kal. 

Lakás 

2009-ben a gazdasági válság a lakossági lakáshitelezésben jelentősen 
éreztette hatását. A folyósított lakáscélú hitelek összegében 2008-ban még 
közel 23%-os növekedés volt tapasztalható, 2009-ben azonban számotte-
vő, 61%-os visszaesés következett be. Ezen belül a lakásépítésre folyósí-
tott összeg is jelentősen, több mint 40%-kal csökkent. 

Idén az első negyedévben többek között a pénzügyi lehetőségek szű-
külése következtében csökkent a lakásépítés az előző év azonos idősza-
kához képest. Az első negyedévben közel 4900 lakás épült, több mint 
egynegyedével kevesebb az előző év azonos időszakinál. Az új építési 
engedélyek száma megközelítőleg egyharmadával volt kevesebb az előző 
évinél.  
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4. ábra 

A lakásépítés alakulása az I. negyedévben
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A használatba vett lakások számának csökkenése minden település-
típust érintett, Budapesten egyötödével, a községekben több mint egyhar-
madával kevesebb lakás épült. A megyei jogú városokban és a többi vá-
rosban szinte azonos mértékben, 27, illetve 26%-kal kevesebb lakást vet-
tek használatba ezen időszak alatt.  

A régiók közül leginkább Dél-Alföldön csökkent a felépült lakások 
száma (46%), de Észak-Alföldön és a Dél-Dunántúlon is több mint kétötö-
dével kevesebb lakást vettek használatba, mint egy évvel korábban. Ezt 
megközelítette a nyugat-dunántúli 36%-os csökkenés, a többi régióban 
kisebb mértékű, 10–18% körüli volt a lakásépítés mérséklődése. 

Az épített lakások mintegy fele saját használatra (48%), több mint két-
ötöde (44%) értékesítésre készült. A bérbeadásra szánt lakások száma 
továbbra sem jelentős, bár a növekedés számottevő: a tavaly ilyenkori 
38-cal szemben 393 volt. 

A főbb építési formák közül a családi házas és a többszintes, többla-
kásos épület építése csökkent, előbbié 30, utóbbié 34%-kal, míg a kis súlyú 
új lakóparki épületben épült lakások száma közel egyharmadával emelke-
dett az előző év első negyedévéhez képest. 
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Külkereskedelem 

2010 márciusában folytatódott a külkereskedelmi termékforgalom 
élénkülése. A kivitel és a behozatal euróértékének a gazdasági világválság 
hatására bekövetkezett nagymértékű visszaesése a múlt év utolsó hónap-
jaiban alacsony bázishoz viszonyítva a forgalom mindkét irányában fokoza-
tosan lassult, majd az export esetében decembertől, az importnál pedig 
2010 januárjától növekedésbe váltott át. Az első becslés szerint a márciusi 
kivitel értéke 6141 millió eurót, a behozatalé 5488 millió eurót tett ki, 18%-
kal, illetve 16%-kal többet, mint az előző év azonos hónapjában. A külke-
reskedelmi mérleg a tavaly márciusi – szintén jelentős – 486 millió eurós 
aktívumnál is magasabb, 653 millió eurós többlettel zárt. A január–márciusi 
időszak egészét tekintve a kivitel euróban kifejezett értéke 17%-kal, a be-
hozatalé ennél kisebb mértékben, 12%-kal bővült, a külkereskedelmi mér-
leg egy évvel korábbi 582 milliós aktívuma pedig több mint a duplájára nö-
vekedett a vizsgált időszakban, így értéke meghaladta az 1,3 milliárd eurót. 

Az Eurostat első becslése szerint az Európai Unió 27 tagállamának 
egymás közti forgalma 2010 január–márciusában 592 milliárd eurót tett ki, 
folyó áron 9%-kal többet, mint az előző év azonos időszakában. Ugyaneb-
ben az időszakban a tagállamok unión kívüli exportja 15%-kal, importja 
9%-kal bővült, értékük 295 milliárd, illetve 331 milliárd euró volt. Mérlegük 
36 milliárd eurós hiányt mutatott, ami 12 milliárd euróval kevesebb, mint az 
előző év azonos időszakában.  

A részletesen feldolgozott első kéthavi adatok szerint Magyarország 
január–februári exportjának nyolctizedét, importjának pedig 68%-át bo-
nyolította le az unión belül. Az előző év azonos időszakához képest ebben 
a viszonylatban az export euróértéke 14%-kal, az importé 12%-kal növeke-
dett. A termékforgalom növekedése mind a régi, mind pedig az új tagálla-
mok viszonylatát hasonló mértékben érintette. A külkereskedelmi mérleg 
mindkét országcsoport esetében az előző évinél nagyobb többlettel zárt: a 
régi tagállamokkal szemben a tavalyi 826 millió eurós aktívum 1062 millió 
euróra, az új tagállamokkal szembeni 426 millió euróról 524 millió euróra 
növekedett. Az uniós forgalom kéthavi mérlege ennek megfelelően 1586 
millió eurós többletet mutatott.  

Az Európai Unión kívüli országokba irányuló magyar kivitelben lé-
nyegesen nagyobb bővülés mutatkozott, mint az uniós országok esetében. 
Az export euróértéke – főként az ázsiai gépkivitel jelentős megugrása kö-
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vetkeztében – 25%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest, 
mintegy négyszer akkora mértékben, mint az import. A külkereskedelmi 
mérleg egy évvel korábbi 1155 millió eurós passzívuma 2010 első két hó-
napjában 922 millió euróra csökkent. Ezen belül mind az ázsiai, mind pedig 
az EU-n kívüli európai országokkal folytatott külkereskedelmünk hiánya 
csökkent (1151 millió euróról 1052 millió euróra, illetve 73 millió euróról 1,1 
millió euróra), melyben nagy szerepet játszott a gépek és szállítóeszközök 
forgalmának jelentősebb élénkülése.  

2010 január–februárjában a kivitel volumene 17%-kal, a behozatalé 
13%-kal növekedett az előző évi alacsony bázisszinthez képest. A volumen 
bővülésének fő oka a forgalom mindkét irányában a gépek és szállítóesz-
közök kereskedelmében keresendő, melyek kiviteli volumene 24%-kal, a 
behozatalé pedig 21%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához 
képest. Az árufőcsoporton belül a legnagyobb részarányt képviselő hír-
adás-technikai termékek exportvolumene közel harmadával, az importé az 
egy évvel korábbi érték másfélszeresére bővült. Az árufőcsoport átlagát 
meghaladó mértékben bővült továbbá az energiafejlesztő gépek és beren-
dezések és a villamos gépek, villamos készülékek és műszerek kiviteli, 
valamint ez utóbbiak behozatali volumene, szemben a közútijármű-
kereskedelemmel, melynek volumennövekedése az átlag alatt maradt.  

A feldolgozott termékek kivitelének emelkedése – a gépekéhez ha-
sonlóan – szintén nagyobb volt, mint a behozatalé: az árufőcsoport egészét 
nézve az export volumennövekedése 11%-os, az importé 4,3%-os volt az 
év első két hónapjában. A bővülés import oldalon elsősorban a gyógyszer, 
gyógyszerészeti termékek, az export esetében pedig a szakmai tudomá-
nyos ellenőrző műszereladások átlag feletti növekedésének eredménye. Ez 
utóbbi elsősorban a gépjárműgyártáshoz szükséges termékek – automata 
szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék, valamint ezek alkatrészei 
és tartozékai – németországi kivitelének köszönhető. A kisebb súlyú áru-
csoportok közül a színesfém, valamint a műanyag-alapanyag behozatali 
volumenbővülése volt számottevő. 

Az energiahordozók importjának és jóval kisebb jelentőségű exportjá-
nak első kéthavi volumene 8,9%-kal, illetve 6,9%-kal növekedett. Az orosz-
országi gázszállítások tavalyi leállítása miatti alacsony bázishoz képest a 
természetes és mesterséges gázok importvolumene mintegy negyedével 
nőtt, miközben a kőolaj és kőolajtermékek, valamint a villamos energia áru-
csoport behozatali mennyisége szinte nem változott.  

A forgalom mindkét oldalán kis tételt képviselő nyersanyagok kiviteli 
volumene 17%-kal, a behozatali 23%-kal növekedett, szemben az élelmi-
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szerek, italok, dohánytermékével, ahol sorrendben 5,5%-os, illetve 
5,0%-os volumencsökkenés következett be. A csökkenés oka elsősorban 
az, hogy a legnagyobb részarányt képviselő gabona és gabonakészítmé-
nyek kivitele negyedével, a behozatala pedig mintegy harmadával csök-
kent. Ezzel ellentétben az élő állat, a hús és húskészítmény, valamint az 
állati takarmány külkereskedelme a forgalom mindkét irányában növeke-
dést mutat.  

A külkereskedelmi forgalom forintárszintje az exportban 6,7%-kal, az 
importban 7,9%-kal volt alacsonyabb 2010 első két hónapjában, mint az 
előző év azonos időszakában, így a cserearány 1,3%-kal javult. Ezen belül 
a két legnagyobb árufőcsoport közül  a gépek export- és importárszintje 
7,7%-kal, illetve 8,2%-kal, a feldolgozott termékeké pedig 4,6%-kal, illetve 
5,5%-kal csökkent. A forint a főbb devizákhoz képest egy év alatt 7,0%-kal 
erősödött, ezen belül az euróhoz viszonyítva 6,5%-kal, a dollárhoz mérten 
pedig 13%-kal.  

Kiskereskedelem 

A kiskereskedelmi eladások volumene a 2007 második negyedévében 
kezdődött tendencia folytatásaként idén is tovább csökkent, de az első há-
rom hónapjában fokozatosan mérséklődött a visszaesés üteme. A kiigazí-
tás nélküli adatok alapján az első két hónapban 5,2%-kal, márciusban 
2,4%-kal, az első negyedévben összességében 4,1%-kal volt kisebb a for-
galom, mint egy évvel korábban. A naptárhatástól megtisztított adatok már-
ciusban 4, január–márciusban 4,6%-os csökkenésről tanúskodnak. 

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem for-
galma az első negyedévben 2,2%-kal mérséklődött. Ezen belül a forgalom 
több mint kilenctizedét adó élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem el-
adási volumene 2,7%-kal csökkent az előző év azonos időszakához ké-
pest. Az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzletek forgalma ugyanakkor 
2,8%-kal emelkedett. 

A forgalomban kis súlyt képviselő iparcikk-üzletek forgalma csökkent 
leginkább, 16%-kal. A korábban szintén lényeges visszaesést kimutató, a 
kiskereskedelmi forgalom 13%-át adó bútor-, háztartásicikk-, építő-
anyag-üzletek forgalma az első negyedévben 8,7%-kal maradt el az egy 
évvel korábbi szinttől. A textil-, ruházati és lábbeli-kiskereskedelmi üzle-
tek 4,1%-os mérséklődést, a gyógyszer-, gyógyászaticikk-, illatszerüzle-
tek 0,7%-os csökkenést könyveltek el. A könyv-, újság-, papíráru- és 
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egyébiparcikk-üzletek forgalma – a 2008 vége óta tapasztalt csökkenéssel 
ellentétben – 1,8%-kal bővült. 

Az üzemanyag-forgalom volumene 9%-kal esett. A 2009 azonos idő-
szakában csekély ütemben bővülő tevékenységcsoport teljesítményére 
erőteljes hatást gyakorolt az üzemanyagárak számottevő emelése: a 95-ös 
oktánszámú autóbenzin fogyasztói átlagára 2010. márciusban 328 forint 
volt, ami az előző év azonos időszakához képest 28%-os drágulás. 

 
5. ábra 

A kiskereskedelmi forgalom volumenének változása 
(az előző év azonos időszakához képest)
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A kiskereskedelmen kívül számba vett gépjármű- és járműalkatrész-

forgalom visszaesésének mértéke 33%-os volt, nagyobb ütemű, mint az 
előző év azonos időszakában. 

Az Eurostat naptárhatástól megtisztított adatai szerint 2010 márciusá-
ban a kiskereskedelmi forgalom volumene az Európai Unió 27 tagállamá-
ban átlagosan 0,3%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához képest. 
A rendelkezésre álló adatok alapján forgalomnövekedést nyolc tagállam-
ban, csökkenést tíz országban mértek. A legnagyobb ütemű bővülést a 
skandináv országokban, a legnagyobb visszaesést Bulgáriában, Litvániá-
ban és Lettországban figyelték meg.   
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Turizmus, vendéglátás 

2010 első negyedévében 7,5 millió külföldi látogatóa érkezett ha-
zánkba, 5,8%-kal kevesebb, mint 2009 azonos időszakában. Tíz látogató-
ból közel nyolc egy napra érkezett. A több napra érkezők átlagosan 6,3 
napot tartózkodtak Magyarországon, valamivel kevesebbet, mint egy évvel 
korábban. A külföldre látogató magyarok száma 3,4 milliót tett ki, ami 5%-
kal volt kevesebb az előző évi szintnél. A magyarok 68%-a nem éjszakázott 
külföldön. A több napra utazók átlagosan 9,9 napot töltöttek határainkon 
kívül, ami szintén elmarad az egy évvel korábbi értéktől. Az utasforgalmi 
kiadások alakulásában ugyanakkor mindez – az egyenleg alakulásának 
szempontjából – kedvező irányú elmozdulást jelentett: az idegenforgalmi 
bevétel (export) 16, a kiadás (import) viszont 48 milliárd forinttal lett keve-
sebb, az egyenleg tehát 32 milliárd forinttal javult. 

A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma az év első három hó-
napjában az egész évesnek valamivel több mint egytizedét teszi ki. 2010 
január–márciusában a kereskedelmi szálláshelyeken 499 ezer külföldi ven-
dég 1,3 millió éjszakát töltött el. A vendégek száma 7,4, az éjszakák száma 
6%-kal több volt, mint az előző év azonos időszakában. A forgalom több 
mint kilenctizedét fogadó szállodák az átlagosnál valamivel nagyobb mér-
tékű, 7,6%-os bővülést regisztráltak, a javulás teljes egészében a maga-
sabb kategóriájú egységekben bekövetkezett keresletnövekedés eredmé-
nye volt. Az egy–három csillagos egységekben folytatódott a forgalom szű-
külése.  

Az Európai Unió országaiból érkezett külföldi vendégek által eltöltött 
963 ezer éjszaka 3,9%-kal jelent többet, mint egy évvel korábban. Jelentős 
küldőországaink közül a Németországból érkezett vendégek forgalma 
stagnált, a britek 8,6%-kal kevesebb éjszakát vettek igénybe, az osztrák, 
olasz és orosz vendégek 5,1–12,9%-kal több vendégéjszakát fizettek ki, 
mint 2009 első negyedévében. (Oroszország az első negyedévben bekö-
vetkezett dinamikus forgalombővülés folytán került be az első öt 
küldőország közé, 2009 egészében 11. volt a rangsorban.) Az Egyesült 
Államokból érkezett turisták vendégéjszakáinak száma nem változott. 

A kereskedelmi szálláshelyekre 644 ezer belföldi vendég érkezett, az 
általuk eltöltött éjszakák száma meghaladta az 1,4 milliót. A vendégek 
száma 1,5, a vendégéjszakáké 4,4%-kal nőtt. A belföldi forgalom több mint 
háromnegyedét elkönyvelő szállodák a vendégéjszakák száma alapján az 

                                         
a Tehergépjármű-vezetők nélkül. 
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átlagot kissé meghaladó, 4,8%-os emelkedést regisztráltak. Emelkedés 
következett be a három–öt csillagos házakban, a kétcsillagos egységekben 
stagnáláshoz közeli volt a helyzet, az egycsillagos kategória forgalma to-
vább csökkent. A részarányukat tekintve a kevéssé jelentős üdülőházaktól 
eltekintve minden egyéb szállástípusban kevesebb vendégéjszakát vettek 
igénybe a vendégek, mint 2009 első három hónapjában.  

Összességében a vendégek számában 4, a vendégéjszakákéban 
5,2%-os bővülés következett be egy év alatt. A szállodák szobafoglaltsága 
34,9% volt az első három hónapban átlagosan, az egy évvel korábbinál 1 
százalékponttal magasabb. 

A kereskedelmi szálláshelyek összesen 40,3 milliárd forint bevételt 
könyveltek el az első három hónapban, ami 0,8%-os reálérték-csökkenést 
jelent az egy évvel korábbi szinthez képest. A bruttó szállásdíjbevételek 20 
milliárd forintot tettek ki, a vendéglátásból származó bevételek 10,8 milliárd 
forintot, a gyógy- és wellness szolgáltatásokból befolyó bevételeket is ma-
gában foglaló egyéb árbevétel kategória 9,5 milliárdot ért el. Bár a külföldi 
forgalom ebben az időszakban nagyobb mértékben nőtt, mint a belföldi, a 
szállásdíjak változása ezt nem tükrözte: a külföldi szállásdíj-bevételek vo-
lumene 10,3, a belföldieké 2,9%-kal csökkent. Ebben az árfolyamváltozá-
sok, valamint a külföldi vendégek túlnyomó része által választott szállodai 
szálláshelyek bruttó átlagárának erőteljes mérséklődése játszottak szere-
pet. 

Az ország összes vendéglátóhelyének – a kereskedelmi szálláshe-
lyek vendéglátó egységeivel együtt – 2010 első negyedévében 148,7 milli-
árd forint bevétele volt. Az eladási forgalom 81%-a a kereskedelmi vendég-
látásban, 19%-a a munkahelyi vendéglátásban keletkezett. A forgalom vo-
lumene 2,3%-kal maradt el a 2009 első negyedévében mérttől. Ezen belül a 
kereskedelmi vendéglátás forgalma 4,3%-kal csökkent, a munkahelyi ven-
déglátásé viszont 7,1%-kal nőtt. 
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Szállítás 

2010 első negyedévében a nemzetgazdaság árutonna-kilométerben ki-
fejezett áruszállítási teljesítménye 5%-kal haladta meg a megelőző év 
azonos időszakában regisztráltat. A teljesítmény emelkedése az átlagos 
szállítási távolság növekedésével magyarázható, a szállított áruk tömege 
ugyanis 3%-kal csökkent. Az árutonna-kilométerben mért teljesítmény nö-
vekedése alacsony bázishoz képest következett be, miután egy évvel ko-
rábban 10%-os mérséklődés volt megfigyelhető. (Az első negyedéves tel-
jesítmény valamelyest a három évvel korábbitól is elmaradt.) Valamennyi 
szállítási ágazat árutonna-kilométerben mért teljesítménye növekedett, a 
legnagyobb mértékben, 14%-kal a vasúté. A csővezetékes szállítás vonat-
kozásában ennél szerényebb, de számottevő, 10%-os bővülés volt megfi-
gyelhető, amelyben szerepet játszott az orosz gázszállítások tavaly januári 
leállítása miatti alacsony bázis is. A teljesítményből kétharmad aránnyal 
részesedő közúti szállítási alágazat esetében 3%-os teljesítménynöveke-
dés volt megfigyelhető. 

A helyközi személyszállítás első negyedéves utaskilométer-
teljesítménye 2%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. E növekedés 
úgy következett be, hogy a szállított utasok száma (173 millió fő) nem 
egész 1%-kal mérséklődött. Az utaskilométerben mért teljesítmény bővülé-
se meghatározóan a repülőgépes szállításoknak tulajdonítható, amelynek 
esetében 11%-os bővülést regisztrált a statisztika.  

A helyi személyszállítás utaskilométer-teljesítménye és az utasok 
száma egyaránt 8%-kal mérséklődött a 2009. január–márciusi szinthez 
képest. Ezzel tovább folytatódott a tavalyi csökkenő tendencia, sőt mértéke 
erőteljesebbé vált, miután a 2009. év egyes negyedéveiben ennél szeré-
nyebb, 4–7%-os mérséklődés volt megfigyelhető az egy évvel korábbi szin-
tekhez viszonyítva. Az utaskilométer-teljesítmény háromötöde autóbuszok 
révén valósult meg, amelyek teljesítménye az átlagossal lényegében meg-
egyező mértékben csökkent. 

2010 első negyedévében 14 ezer személygépkocsit helyeztek első 
alkalommal forgalomba Magyarországon, ami az egy évvel korábbihoz 
képest 47%-kal kevesebb, a két évvel azelőttinek pedig alig több mint há-
romtizedét jelenti. Az első negyedév során első alkalommal forgalomba 
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helyezett személygépkocsik 78%-a volt új, amely arány 11 százalékponttal 
alacsonyabb az egy évvel korábbinál. 

A személysérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számának 
2006 óta csökkenő trendje 2010 első negyedévében sem változott: 
12%-kal kevesebb baleset történt, mint az előző év hasonló időszakában. A 
kimenetelük is kedvezőbb volt, amennyiben a súlyos sérüléssel járóké 
16%-kal csökkent, a halálos kimenetelűeké ugyancsak az átlagnál jobban, 
13%-kal. 

A több mint 2900 balesetben 159-en vesztették életüket, súlyosan ez-
ren, könnyebben közel 2800-an sérültek. A meghaltak száma 21 fővel ke-
vesebb volt a tavaly I. negyedévinél, 54%-uk vétlen áldozat volt. A meghalt 
személygépkocsi-vezetők 57%-a, az áldozatul esett elöl ülő utasok 42%-a, 
a hátul ülő utasok 77%-a nem használta a biztonsági övet. 

A balesetek kilenctizedét járművezetők okozták, közülük a segédmoto-
ros-kerékpárt vezetők több balesetet okoztak a tavalyinál. A balesetek 
11%-ában játszott szerepet az alkohol, az ilyen balesetek száma az átla-
gosnál nagyobb mértékben – 23%-kal – csökkent az előző évhez képest. 
Az ittasan okozott balesetek aránya a kerékpárosok és segéd-
motoroskerékpár-vezetők által okozott balesetek között a legmagasabb 
(30%) és a motorkerékpár vezetők esetében a legalacsonyabb (7,7%). 

A balesetek, és közülük az ittasan okozottaké is valamennyi régióban 
csökkent. Mindkét esetben Észak-Alföldön regisztrálták a legnagyobb 
csökkenést, bár a a tízezer járműre jutó balesetek száma még mindig itt a 
legmagasabb. 

 

Fogyasztói árak 

Áprilisban a fogyasztói árak a márciusban mért 5,9%-os ütem után 
5,7%-kal nőttek az egy évvel korábbihoz képest. Az első négyhavi emelke-
dés 5,9% volt, csaknem kétszerese a tavaly ilyenkori 3,1%-nak. Az ütem 
gyorsulásában döntő szerepe volt a tavaly júliustól végrehajtott általános 
forgalmi, valamint jövedéki adó emeléseknek, valamint az év elejétől érvé-
nyesített további jövedéki adó növelésnek. A változatlan adótartalmú árin-
dex áprilisban 1,5%-os, az előző négy hónap átlagában 1,8%-os áremelke-
dést jelent.  
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6. ábra 

A fogyasztói árak emelkedése az egy évvel azelőttihez képest
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A négy hónap átlagában a leggyorsabban, csaknem 12%-kal az egyéb 

cikkek, üzemanyagok drágultak az alacsony bázishoz képest (akkor 3%-kal 
csökkentek az e termékcsoportba tartozó cikkek árai). A kiadási főcsopor-
ton belül a leggyorsabban, közel 30%-kal a jármű-üzemanyagok drágultak. 
A szeszes italok, dohányáruk árai ugyancsak kétszámjegyű ütemben,  
11%-kal növekedtek. Mindkét csoportot érintette az áfa mellett a jövedéki 
adó említett emelése. A szolgáltatások árai 5,8%-kal nőttek, a háztartási 
energiáé – a tavalyi jelentős emelkedés után – az átlagosnál kevésbé, 
3,6%-kal. Hasonló mértékben (3,3%-kal) drágultak a tartós fogyasztási cik-
kek, míg a legkevésbé az élelmiszerek (2,4%-kal) és a ruházkodási cikkek 
(0,9%-kal). 

Az alacsony jövedelmű háztartások kiadási szerkezetében az átlagos-
nál magasabb az élelmiszerek aránya. Elsősorban ezzel és az élelmiszerek 
viszonylag alacsony árindexével függött össze, hogy idén az év mindegyik 
eddig eltelt hónapjában az alacsony jövedelmű háztartások, a 3 és több 
gyermekes háztartások, valamint a nyugdíjasok árindexe a lakosság egé-
szére vonatkozónál alacsonyabb volt, a magas jövedelműeké pedig maga-
sabb. 

A legfrissebb, előzetes áprilisi adatok szerint az Európai Unió átlagá-
ban a 12 hónapra visszatekintő harmonizált fogyasztóiár-index 102,0% volt, 
kissé nagyobb a márciusinál. Az egy hónappal azelőttihez képest leginkább 
Szlovéniában és Görögországban gyorsult az áremelkedés üteme. Az uni-
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óban a leggyorsabb áremelkedést ebben a hónapban is hazánkban mérték, 
egy százalékponttal nagyobbat, mint a minket követő Görögországban. (Az 
eurózónára közölt adatok szerint a 1,5%-os áprilisi áremelkedés fő ténye-
zője az előző három hónaphoz hasonlóan a közlekedés és szeszes italok, 
dohányáruk jelentős – 5,9% illetve 4,2%-os – drágulása volt.) 

Foglalkoztatottság, keresetek 

2010 I. negyedévében a munkaerőpiacon a bázishatás nem változtatta 
meg a korábbi tendenciákat: a foglalkoztatottság továbbra is mérséklődött, 
a munkanélküliség pedig emelkedett.  

A foglalkoztatottak számának és arányának – az előző év azonos idő-
szakához viszonyított – csökkenése 2007 év végén, 2008 elején bontako-
zott ki, ennek a folyamatnak a csúcspontja 2009 III. negyedévében volt, 
ekkor a foglalkoztatottak száma 138 ezerrel, aránya pedig 1,8 százalék-
ponttal elmaradt az egy évvel korábbitól. Azóta valamelyest mérséklődött a 
visszaesés. 2010 I. negyedévében a foglalkoztatottak átlagos létszáma 
– a 15–64 éves népességen belül – 3 millió 688 ezer főt tett ki, ez 48 ezer 
fővel (1,3%-kal) kevesebb az egy évvel korábbinál. A csökkenés a férfiak 
számának 55 ezres mérséklődéséből adódott, miközben a nők 7 ezres lét-
számnövekedése gyakorlatilag változatlan szintet jelentett. A foglalkozta-
tási arány egy év alatt 0,6 százalékponttal, 54,5%-ra csökkent. A korcso-
portok közül a foglalkoztatottság az idősebb, 55–59 évesek körében eny-
hén emelkedett, miközben a többit stagnálás, valamint csökkenés jellemez-
te. A csökkenés leginkább a 25–29 éveseket érintette.  
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7. ábra 

A 15–64 éves foglalkoztatottak és a munkanélküliek 
számának változása az előző év azonos 
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A munkanélküliek számának és arányának nagyarányú növekedése a 

globális válság okozta elbocsátási hullám egyik következménye. A növeke-
dés 2009 III. negyedévében volt a legnagyobb. Azóta ez a tendencia csak 
kismértékben enyhült, 2010 I. negyedévében a 15–64 éves népességen 
belül a munkanélküliek száma átlagosan félmillió főt tett ki, 24%-kal (95 
ezerrel) többet, mint egy évvel korábban. A munkanélküliségi ráta ugyan-
ezen időszakban 2,2 százalékponttal 11,9%-ra emelkedett, és 1993 óta a 
legmagasabb értéket érte el.  

A munkanélküliség növekedése mindkét nem esetében megfigyelhető 
volt. A férfiak munkanélküliségi rátája 12,6%-ra, a nőké pedig 11,0%-ra 
nőtt.  

A 15–24 éves fiatalok helyzete továbbra is a legkedvezőtlenebb, körük-
ben a munkanélküliségi ráta 27,7%-ot tett ki, ami 2,5 százalékponttal halad-
ta meg a 2009. I. negyedévit. A legjobb munkavállalási korú, 25–54 évesek 
11,1%-os munkanélküliségi rátája 2,2 százalékponttal magasabb az egy 
évvel korábbihoz képest.  

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal adatai szerint a nyilvántartott ál-
láskeresők száma 2010. I. negyedév végén átlagosan 644 ezer fő volt, ez 
80 ezerrel, 14%-kal több, mint az előző évben. A pályakezdő fiatalok 53 
ezres létszáma 15%-kal, míg a diplomás nyilvántartott álláskeresők közel 
31 ezres száma 47%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A nyilvántar-
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tott álláskeresők abszolút száma leginkább az összlétszám közel felét kite-
vő szakképzetlenek körében nőtt.  

2010 I. negyedévében a múlt év I. negyedévéhez képest – a munkaerő-
felmérés adatai szerintb – a regionális mutatószámok jelentősen módosul-
tak, bár a régiók egymáshoz viszonyított munkaerő-piaci pozíciója nem 
változott. A legnagyobb mértékű változás Közép-Magyarországot és Kö-
zép-Dunántúlt jellemezte, mivel itt csökkent leginkább a foglalkoztatási 
arány és nőtt a munkanélküliségi ráta. Ennek ellenére továbbra is Közép-
Magyarországon a legmagasabb a foglalkoztatási arány (54,0%), és 
Észak-Magyarországon, valamint Észak-Alföldön a legalacsonyabb (42,2 
és 42,1%), emellett a munkanélküliség szélső értékei is ebben a három 
régióban találhatók (9,0, illetve 16,9 és 15,7%). A foglalkoztatási arány Dél-
Dunántúlon és Dél-Alföldön növekedett, míg Észak-Alföldön változatlan 
szintet ért el, ezzel szemben a munkanélküliségi ráta kisebb vagy nagyobb 
mértékben, de minden régióban emelkedett.   

A rendelkezésre álló legfrissebb, 2010. márciusi – az Eurostat által kö-
zölt, havic – adatok alapján az Európai Unió 27 tagországában átlagosan 
9,6%-ot tett ki a munkanélküliségi ráta, szemben az egy évvel korábbi 
8,5%-kal. A balti államokban, Spanyolországban, Szlovákiában és Íror-
szágban az unió átlagát jelentősen meghaladó mértékű volt a munkanélkü-
liségi ráta (13,2–22,3%), miközben Hollandiában és Ausztriában számotte-
vően elmaradt az EU-27 átlagától (4,1 és 4,9%). A harmonizált munkanél-
küliségi ráta Magyarországon 11,0%-ot tett ki 2010 márciusában, egy évvel 
korábban ennek mértéke 9,6% volt. 

2010 I. negyedévében a legalább öt fős vállalkozásoknál, a költségve-
tés és a társadalombiztosítás intézményeiben, valamint a nonprofit szerve-
zeteknél 2 millió 623 ezren álltak alkalmazásban, 1,8%-kal (47 ezerrel) 
kevesebben, mint egy évvel korábban. A létszámcsökkenés üteme mérsék-
lődött, aminek hátterében döntően a költségvetés területén dolgozó közfog-
lalkoztatottak növekvő száma áll. (2009 I. negyedévében az alkalmazásban 
állók létszáma 95 ezerrel csökkent.) A közszféra 747 ezer fős állománya 
közel 38 ezerrel (5,3%-kal) haladta meg az egy évvel korábbit. A költségve-
tésben alkalmazottak létszáma közfoglalkoztatottak nélkül számolva 3 ezer 
fővel, fél százalékkal volt kevesebb a 2009 I. negyedévinél. A közfoglalkoz-
tatottak 64 ezres létszáma egy év alatt közel a háromszorosára emelkedett, 
aminek hátterében a 2009 áprilisában elindított „Út a munkához” program 

                                         
b A 15–74 éves népességen belül.  
c Az Eurostat adatbázisban közölt, a regisztrációs munkanélküliségi adatok dinamikája alapján tovább-
vezetett harmonizált munkanélküliségi ráta, mely eltérhet a munkaerő-felmérés alapján közölttől. 

 



RÉSZLETES ÁTTEKINTÉS 31 

áll. Ezzel szemben a versenyszféra 1 millió 778 ezer fős létszáma 96 ezer-
rel (5,1%-kal) volt kevesebb az egy évvel korábbihoz képest, és ez a visz-
szaesés meghaladta a 2009. I. negyedévit. A csökkenés kétharmada az 
iparban és építőiparban következett be. Ezen kívül jelentősen visszaesett 
az alkalmazásban állók száma a kereskedelem, javítás, valamint a szállí-
tás, raktározás területén. A nonprofit szférában 98 ezren álltak alkalmazás-
ban, vagyis az elmúlt évi megtorpanást követően idén az I. negyedévben 
folytatódott a korábbi évekre jellemző dinamikus – egy év alatt 13%-os – 
emelkedés. 

Az alkalmazásban állók többsége, 52%-a fizikai foglalkozású, akiknek 
túlnyomó része a versenyszférában dolgozik. A fizikai foglalkozásúak szá-
ma a vállalkozásoknál csökkent jelentősen, összességében 76 ezer fővel,  
miközben a költségvetés területén – a túlnyomó részt fizikai munkát végző 
közfoglalkoztatottak növekvő száma miatt – 37 ezres (20,6%-os) növeke-
dés következett be. Összességében 33 ezerrel csökkent a fizikai dolgozók 
száma, és mindez azt jelenti, hogy az alkalmazásban állók számát jellemző 
létszámcsökkenés közel kétharmada a fizikai foglalkozásúakat érintette. A 
szellemi foglalkozásúak létszáma 14 ezer fővel (1,1%-kal) mérséklődött, 
ezen belül a versenyszférát 20 ezres (2,9%-os) csökkenés jellemezte, mi-
közben a költségvetés területén és a nonprofit szférában némi növekedés 
következett be. 

Az év első három hónapjában a teljes munkaidőben alkalmazásban ál-
lók átlagos bruttó keresete – a számviteli nyilvántartások alapján – 207 
ezer forint volt, ami nemzetgazdasági szinten 5,7%-os növekedést jelent az 
egy évvel korábbihoz képest. A nettó átlagkereset 135 ezer forintot tett ki, 
ez 11,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Ezen belül a versenyszfé-
rában 10,5%-kal emelkedett a nettó bér, miközben a költségvetés területén 
ennél magasabb, 15,4%-os növekedés következett be. (A közfoglalkozta-
tottak figyelmen kívül hagyásával a nettó keresetek 18,8%-kal nőttek.)  

2010 I. negyedévében a nettó keresetek változását döntően a személyi 
jövedelemadó szabályok módosítása, valamint a költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2010. évi eseti keresetkiegészítésének januári és márciusi 
(bruttó 49–49 ezer forintos) kifizetése befolyásolta.  
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8. ábra 

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi 
átlagkeresetének változása 

(előző év azonos időszaka = 100)
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2010 I. negyedévében a nettó keresetek átlagosan 11,9%-kal, a fo-

gyasztói árak 6,0%-kal növekedtek, így a reálkereset összességében 
5,6%-kal meghaladta az egy évvel korábbitól. (Tavaly ilyenkor 2,8%-os 
csökkenés következett be.) Ehhez hasonló, magas reálkereset-növekedés 
legutóbb négy évvel korábban, 2006 I. negyedévében volt. A háromhavi 
reálkereset a versenyszférában 4,2%-kal, a költségvetés területén 8,9%-kal 
(a közfoglalkoztatottak keresetét figyelmen kívül hagyva 12,1%-kal) emel-
kedett. (Egy évvel korábban a versenyszférát 0,4%-os emelkedés, a költ-
ségvetés területét pedig 10,4%-os mérséklődés jellemezte.) 

2010. január–márciusban a rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi kü-
lön juttatás nélküli) havi bruttó átlagkereset nemzetgazdasági szinten 
3,0%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, ezen belül a versenyszférát 
5,1%-os növekedés jellemezte, miközben a költségvetés területén 1,5%-os 
csökkenés következett be. (Egy évvel korábban mindkét szférában – eltérő 
mértékben ugyan, de – növekedés volt jellemző.) 

A nemzetgazdasági szintű átlagos havi munkajövedelem 218 200 fo-
rintot tett ki, ami 5,0%-kal haladta meg az előző év január–márciusit. A havi 
kereseten felüli egyéb pénzbeli, illetve természetbeni juttatások (jubileumi 
jutalom, étkezési térítés, lakhatási támogatás, munkába járással kapcsola-
tos költségtérítések) a munkajövedelem 5,1%-át tették ki, ami 0,7 száza-
lékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál.  

2010 I. negyedévében a nettó nominális keresetek növekedési üteme 
valamennyi régióban érzékelhető mértékben emelkedett. Nemzetgazdasági 
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átlagot meghaladó mértékben nőtt a három dunántúli régióban, illetve Dél-
Alföldön, míg a többi területet stagnálás vagy az átlagot el nem érő növe-
kedés jellemezte. A legmagasabb nettó keresettel a közép-magyarországi 
régió rendelkezett, ez 156 ezer forintot tett ki, ami 16%-kal haladta meg a 
nemzetgazdaság átlagát. A legalacsonyabb nettó bér az észak-alföldi régi-
ót jellemezte, ez megközelítette a 113 ezer forintot, ami 16%-kal maradt el 
az országos átlagtól. A többi régióban a havi nettó kereset összege 114 és 
125 ezer forint közötti volt.  

Államháztartás, központi költségvetés 

Az államháztartás pénzforgalmi szemléletű, konszolidált hiánya (helyi 
önkormányzatok nélkül) – a Pénzügyminisztérium előzetes adatai szerint – 
2010. január–áprilisban 637 milliárd forint volt, 34 milliárd forinttal több, 
mint a megelőző év azonos időszakában. Az alrendszerek közül a központi 
költségvetés egyenlege romlott, a társadalombiztosítási alapok, valamint az 
elkülönített állami pénzalapok esetében ugyanakkor a mérleg javulása volt 
tapasztalható. Az államháztartás folyó áron számított, nem konszolidált 
bevétele több mint 4,2 billió, kiadása pedig mintegy 4,9 billió forintot tett ki, 
amely értékek 3%-kal haladják meg az egy évvel korábbiakat.  

A központi költségvetés hiánya 650 milliárd forint volt, 115 milliárd fo-
rinttal több, mint 2009 első harmadában. Az alrendszer bevételei több mint 
2,6 billió forintot, kiadásai mintegy 3,3 billió forintot tettek ki, 4,5, illetve 
7,5%-kal többet, mint a bázisidőszakban. 

A központi költségvetés bevételeinek 37%-a származott fogyasztás-
hoz kapcsolt adókból, amelyek értéke 15%-kal haladta meg az egy évvel 
korábbit. A növekedés alacsony bázishoz képest következett be, a bevéte-
lek összege (972 milliárd forint) elmaradt a két évvel korábbitól. A bővülés 
mértékét az adószintek 2009. július elsejei emelésének áthúzódó hatása is 
befolyásolt. A lakosság befizetései 644 milliárd forintot tettek ki, amely érték 
6,9%-kal kevesebb a bázisidőszakihoz képest. A befizetések visszaesése 
jelentős részben a személyi jövedelemadó-terhelés 2009. július elsején és 
2010. január elsején megvalósított csökkentésével, valamint a foglalkozta-
tottság mérséklődésével magyarázható. A költségvetési szervek és fejezeti 
kezelésű előirányzatok bevételei ezzel szemben több mint negyedével nőt-
tek, értékük több mint 580 milliárd forintot tett ki. E csoporton belül a legna-
gyobb növekedés a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi beruházá-
sok európai uniós támogatását jellemezte, amelyen keresztül 247 milliárd 
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forint, a bázisidőszaki összeg 2,4-szeresét jelentő uniós forrás került fel-
használásra. A gazdálkodó szervezetektől származó bevételek ezzel 
szemben 22%-kal csökkentek és 258 milliárd forintot tettek ki. 

A kiadások 43%-át jelentő költségvetési szervek és fejezeti kezelésű 
előirányzatok pénzfelhasználása 1,4 billió forintot tett ki, 9,3%-kal többet, 
mint 2009. január–áprilisa során. Ezen belül a költségvetési szervek kiadá-
sa 820 milliárd forint volt, ami 6,8%-kal haladja meg a bázisidőszaki szintet. 
A szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 13%-kal lettek nagyob-
bak, értékük meghaladta a 600 milliárd forintot. Az államháztartás alrend-
szereinek támogatására 909 milliárd forintot, a bázisidőszakihoz képest 
14%-kal nagyobb összeget fordítottak. Az alrendszerek közül a társada-
lombiztosítási alapokat 404 milliárd forinttal, a tavaly ilyenkorihoz képest 
mintegy negyedével nagyobb összeggel támogatták, míg a helyi önkor-
mányzatok számára nyújtott támogatások értéke 489 milliárd forint volt, az 
egy évvel korábbinál 6,6%-kal magasabb. A költségvetési kiadások 13%-át 
kitevő adósságszolgálatra, kamattérítésre a bázisidőszakinál 1,9%-kal ki-
sebb összeget fordítottak. Hasonló mértékű csökkenés következett be a 
családi támogatások és szociális juttatások vonatkozásában is. 

A társadalombiztosítási alapok az év első négy hónapját 27 milliárd 
forintos hiánnyal zárták, ami az egyenleg 66 milliárd forintos javulását jelen-
ti az egy évvel korábbihoz képest. Az alrendszer bevételei 1,7%-kal nőttek, 
a kiadásai pedig 2,7%-kal mérséklődtek, értékük egyaránt a másfél billió 
forintot közelítette meg. A pénzmozgások mintegy kétharmada a Nyugdíj-
biztosítási Alapon keresztül valósult meg, amelyben 10 milliárd forintos 
szufficit keletkezett, míg az Egészségbiztosítási Alapot 37 milliárd forintos 
hiány jellemezte. A bevételek legnagyobb részét, mintegy héttizedét a 
6%-kal mérséklődő járulékbevételek és hozzájárulások jelentették. Az al-
rendszer bevételeinek közel háromtized részét képező központi költségve-
tési hozzájárulások ezzel szemben növekedtek, értékük több mint negye-
dével haladta meg a 2009. január–áprilisi szintet. A kiadási oldal közel két-
harmadát jelentő nyugellátások esetében 4%-os csökkenés következett be, 
amelyben szerepet játszott az is, hogy a bázisév márciusában még kifize-
tésre került a 13. havi nyugellátás kétheti, felső korlátos része. Az alrend-
szer másik jelentős kiadási tételére, a természetbeni ellátásokra mintegy 
420 milliárd forintot fordítottak, amely érték 1%-kal haladja meg az egy év-
vel korábbit. A pénzbeni ellátások összege 76 milliárd forint volt, 7%-kal 
kevesebb, mint egy évvel korábban. 
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Az elkülönített állami pénzalapok esetében 39 milliárd forintos 
szufficit keletkezett, ami a mérleg 15 milliárd forintos javulását jelenti az egy 
évvel korábbi szinthez képest. A kedvezőbbé váló egyenleg alapvetően a 
Munkaerő-piaci Alapnak tulajdonítható, amelyben a kiadások csökkenése 
16 milliárd forinttal meghaladta a bevételekét. 

A központi költségvetés adósságállománya április végén 19,3 billió 
forint volt, 1,9%-kal több, mint 2009 végén. A negyedik hónap végén az 
adósságállomány 54%-a forintban, 45%-a pedig devizában állt fenn. A tel-
jes adósság növekedése a devizában kibocsátott állampapírok állományá-
nak növekedésével magyarázható. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) és az 
Európai Bizottság által nyújtott hitelcsomagból devizabetétként elhelyezett 
betétek és kihelyezett hitelek állománya 1,2 billió forint volt április 30-án, 
8%-kal több, mint négy hónappal korábban. A növekedés egyrészt az árfo-
lyamváltozásból, másrészt a korábban átmenetileg, likviditáskezelési célból 
felhasznált IMF-betét visszapótlásából keletkezett. A központi költségvetés 
adósságállományának több mint háromnegyede állampapírokban testesült 
meg, a hitelek aránya 23% volt. 
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Idegennyelv-tanulás 

Az idegen nyelvű készségek fejlesztése mindig is fontos volt, de az utóbbi 
évtizedben a többnyelvűség – az unión belüli, a tanuláshoz és munkaválla-
láshoz kapcsolódó mobilitás előmozdítására – különösen felértékelődött. En-
nek érdekében az európai oktatáspolitika az Európai Tanács 2002. évi barce-
lonai ülésén célként tűzte ki, hogy az iskolai keretek között legalább két ide-
gen nyelvet oktassanak egészen fiatalkortól kezdve. Az alapfokú oktatásban 
legalább egy idegen nyelvet tanulók aránya szerte Európában emelkedett az 
utóbbi években, és sok helyen már az alapfokú oktatás alsó tagozatain (sőt 
egyes országokban, pl. Spanyolországban, Belgium német nyelvű kisebbségi 
területein még korábban, már az óvodai szintű nevelésben) elkezdődik. A 
korai nyelvoktatás gyakorlata nagymértékben függ az adott ország általáno-
san elfogadott pedagógiai koncepciójától is. Megoszlanak a vélemények ab-
ban, hogy hány éves kortól érdemes nyelvet tanítani, továbbá azt sem lehet 
figyelmen kívül hagyni, hogy a szülők iskolázottsága befolyásolja az igényeket 
és a gyermekek terhelhetőségét. 

Az idegennyelv-ismeret minden ember számára fontos, de jelentősége 
különösen nagy a kisebb országok polgárai esetében. A munkaerőpiacon 
eladható tudásnak Magyarországon is egyre nagyobb jelentőséggel bíró ré-
szét képezi a nyelvismeret. Ennek ellenére Magyarországnak ebben a tekin-
tetben komoly lemaradása van. A 2005. évi mikrocenzus adatai szerint a 15 
éves és idősebb népességnek csupán az egynegyede beszélt valamilyen 
idegen nyelvet. Az Eurostat 2007. évi önbesoroláson alapuló felvételed is ha-
sonló eredményre jutott. Eszerint Magyarország az idegen nyelvet nem be-
szélők 74,8%-os arányával magasan vezet az unió országai között. Ezt a 

                                         
d Adult Education Survey (AES), a 25–64 éves népesség körében. 
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nagy lemaradást szakemberek részben a nyelvi elszigeteltséggel magyaráz-
zák. 

A közoktatás az idegen nyelv elsajátításának lehetőségét elméletileg biz-
tosítja, azonban az egyes iskolák között nagy különbségek lehetnek, amelyek 
a rendelkezésre álló eltérő személyi és technikai feltételekből adódnak.e A 
közoktatásban a Nemzeti alaptanterv (NAT) értelmében legalább egy – élő – 
idegen nyelvet kötelező tanulnia minden diáknak a negyedik évfolyamtól a 
tankötelezettség végéig. A gimnáziumokban, valamint azokban a szakközép-
iskolákban, ahol ennek feltételei adottak, két idegen nyelv oktatása kötelező 
(a második nyelv lehet holt nyelv is). 

 
A nyelvtanulók számának alakulása 
1989-ben az orosz nyelv kötelező oktatását megszüntették, tehát az okta-

tott nyelvek közötti arányok igények szerinti változtatásának már nem volt 
akadálya. Ezzel együtt nőtt az érdeklődés a nyelvtanulás iránt, így hirtelen 
növekvő igény jelentkezett több ezer angol, német és egyéb nyugati nyelv-
szakos tanár iránt. A következő évtől jelentősen emelkedett a nyelvtanári 
képzésben és átképzésben részt vevők száma.  

Bár az csak az általános iskola negyedik osztályától kötelező, sok iskola 
és óvoda már a kisebbek számára is biztosít nyelvoktatást. A 2008/2009 tan-
évben az óvodások 7%-a, összesen 24 ezer gyermek tanult valamilyen ide-
gen nyelvet, túlnyomó többségük (20 ezer fő) nemzetiségi nyelvoktatásban. 
Az általános iskolákban a csökkenő gyermeklétszám mellett a nyelvtanulók 
aránya jelentősen emelkedett a 20 év alatt. 2008-ban az általános iskolák 
nappali tagozatain 590 ezren, az összes tanuló 75%-a tanult idegen nyelvet 
(az elsősök 32%-a, a felső tagozaton pedig csaknem mindenki). Közülük egy 
nyelvet 96%, két nyelvet 4% tanult. Értelemszerűen a nemzetiségi iskolák 
szerepe a nyelvoktatásban lényegesen kisebb, mint az óvodák esetében.  

A nyelvtanulók számaf legnagyobb mértékben a szakiskolai képzésben 
emelkedett, 1989 és 2008 között több mint négyszeresére, miközben a tanu-
lók száma 38%-kal csökkent a 20 év alatt. 2008-ban a 134 ezer szakiskolás 
közül 103 ezer fő (77%) tanult valamilyen idegen nyelvet, 99%-uk egyet.  

A gimnáziumokban és a szakközépiskolákban a nyelvtanulók száma a 
NAT szerinti eltérő szabályozásnak megfelelően különbözőképpen alakult. 

                                         
e Petneki Katalin: Az idegen nyelv tanításának helyzete és fejlesztési feladatai, Új Pedagógiai Szemle 
2002. július–augusztus. 
f Az idősoros összehasonlító adat halmozott: egy tanuló annyiszor szerepel, ahány nyelvet tanul. 
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Főként a képzési idő hosszabbodása következtében mindkét intézménytípus-
nál az 1990-es évek elején a tanulói létszám gyorsabban emelkedett, mint a 
nyelvtanulók száma. Ezt azonban a kilencvenes évek második felétől a gim-
náziumok esetében utolérte, majd meg is haladta a nyelvtanulók számánakf 
emelkedése. Ezzel szemben a szakközépiskolákban a nyelvtanulók száma 
stagnált, illetve az utóbbi években a tanulói létszám csökkenésével párhuza-
mosan mérséklődött. A jogszabály 2004-től nyelvi előkészítő évfolyamok indí-
tását teszi lehetővé. Ez a gimnáziumokban és szakközépiskolákban gyorsan 
elterjedt. 2008-ban a 203 ezer nappali tagozatos gimnazista 99%-a tanult 
valamilyen idegen nyelvet, túlnyomó részük kettőt. A szakközépiskolákban a 
nappali tagozatra járók 91,5%-a, összesen 216 ezer diák tanult idegen nyel-
vet, túlnyomó többségük egyet. 

2. tábla 

Nyelvtanulók száma a közoktatás nappali tagozatain, 2008 

Megnevezés Általános iskola Szakiskola Gimnázium Szakközépiskola 
Nyelvtanulók száma, fő 590 157 102 915 201 365 216 305 

Ebből     
egy nyelvet tanul, % 95,8 99,4 17,4 89,2 
két nyelvet tanul, % 4,2 0,6 81,4 10,6 
három nyelvet tanul, % 0,0 0,0 1,2 0,1 

 
A felsőoktatásban részt vevők számára a diploma megszerzéséhez a jog-

szabály előírja legalább egy nyelvvizsga megszerzését, de az egyes intézmé-
nyek – a képzési területek, szakok függvényében – ennél szigorúbb követel-
ményeket is támaszthatnak. 2009-ben a végzősök negyede az előírt nyelv-
vizsga hiánya miatt nem kapta meg az oklevelét. A nyelvoktatás (a nyelvsza-
kos képzésektől eltekintve) azonban elsősorban nem a felsőoktatási intézmé-
nyek feladata, hanem a közoktatásé. Egyre több felsőoktatási intézményben 
elvárás, hogy a belépők már rendelkezzenek nyelvvizsgával, ezt kifejezik az-
zal is, hogy a felvételi eljárásnál annak megléte előnyt jelent. A felsőoktatás 
nappali tagozatain – nyelvszakosokon kívül – idegen nyelvet tanulók száma a 
hallgatói létszám gyarapodásánál jóval kisebb mértékben nőtt az 1990-es 
években: 1989/1990 és 1999/2000 között a nyelvet tanulók számaf 33%-kal, a 
hallgatói létszám viszont 2,5-szeresére emelkedett. Az ezredfordulótól a hall-
gatói létszám tovább emelkedett, miközben a nyelvtanulók száma stagnált, 
majd csökkent. A nyelvszakosok száma ettől eltérően alakult, a rendszervál-
tást követő néhány év alatt megháromszorozódott, utána viszont keveset vál-
tozott. 2008-ban a nem nyelvszakos nyelvtanulók száma 64 ezer volt (az ösz-
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szes nappali tagozatos 26%-a), míg a nyelvszakos hallgatóké közel 14 ezer 
(az összes nappali tagozatos 5,6%-a). 

 
Nyelvválasztás 
1989 után néhány év alatt a töredékére csökkent az oroszul tanulók ará-

nya, és az 1990-es évek végére már csak az ötödik leggyakrabban választott 
nyelv lett. Az orosz háttérbe szorulásával párhuzamosan egyre többen vá-
lasztották az angolt és a németet. Az általános iskolákban az ezredfordulóig a 
német, azt követően egyre inkább az angol vált a legnépszerűbb nyelvvé, de 
Nyugat-Dunántúlon továbbra is németül tanulnak legtöbben. Az 1990-es 
évektől a szakképzésen belül is egyre fontosabbá vált a nyelvoktatás. A lehe-
tőségeken belül a német megtartotta korábbi vezető helyét, bár angolul is 
egyre többen tanultak az utóbbi években. A gimnáziumokban a rendszervál-
tás előtt az orosz mellett angolul tanultak legnagyobb arányban, a kötelező 
orosz megszűntével az angol átvette a vezető helyet, megelőzve a németet, 
és ez az előny csak tovább erősödött az elmúlt évtizedben. A felsőoktatásban 
a nyelvszakos hallgatók között a rendszerváltás után az orosz rövid idő alatt 
elvesztette vezető helyét, és már 1994-re a harmadik helyen álló francia mö-
gé szorult vissza, miközben a német, az angol és a francia szakos hallgatók 
száma jelentősen (négy év alatt 3,6-, 2,9-, illetve 2,5-szeresére) emelkedett. 

9. ábra 

A felsőoktatás nyelvszakos hallgatóinak száma a népesebb 
szakok nappali tagozatán
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1989-ben az iskolarendszerű képzéseken kívül a művelődési otthonokban 
84 594 fő, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat keretei között 58 462 fő 
tanult valamilyen idegen nyelvet. Ezeknek a tanfolyamoknak a látogatottsága 
folyamatosan csökkent. Az utóbbi években a Nyelviskolák Szakmai Egyesüle-
tének 50 tagiskolájában évente közel 70 ezer tanuló vesz részt valamilyen 
nyelvi képzésben. Ezek kívül jelentős, bár pontosan nem ismert azoknak a 
száma, akik magántanártól vesznek órákat. 

10. ábra 

A tanult idegennyelvek száma az általános iskola felső 
tagozatán és a középfokú oktatásban (ISCED 2 és 3 szinteken), 
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A nemzetközi összehasonlításból kitűnik, hogy Magyarország az általá-
nos iskolai nyelvoktatás tekintetében annak ellenére a sereghajtók között he-
lyezkedik el az EU tagállamai között, hogy az egy főre jutó nyelvek száma 
emelkedett az elmúlt évtizedben. A középfokú oktatásban (ISCED 3 szint) a 
hazai teljesítmény szintén az EU-27 átlaga alatt található, de kisebb az elma-
radás. Az általános iskolában és a középfokú oktatásban együttesen Magyar-
országon a legalacsonyabb a három nyelvet tanulók aránya (0,2%), míg 
Ausztria és Írország után az egyik legmagasabb a csupán egy nyelvet tanuló-
ké (74%). 
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Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 

A nemzetközi vándorlás kérdése kiemelt jelentőségű az európai és a 
nemzeti politikákban egyaránt. A migráció jelentős változásokat okoz a né-
pesség összetételében, hatással van a küldő és a befogadó ország gazdasá-
gi és társadalmi helyzetére. A befogadó országokban a bevándorlás a népes-
ség és a munkaerő pótlását segíti, míg a kibocsátó országok esetében az 
elvándorlás népességcsökkenéshez vezethet. Az Európai Unió számos tag-
országában a bevándorlást a népesség csökkenéséből és öregedéséből adó-
dó problémák lehetséges megoldásának tekintik.  

 
Az Európai Unió országaiban élő külföldiek 
Az Európai Unió 27 tagállamábang összesen közel 31 millió külföldi ál-

lampolgár tartózkodott 2008. január 1-jén, ami a teljes lakosság 6,2%-át teszi 
ki. Az EU-27 tagállamaiban tartózkodó külföldi állampolgárok száma és a tel-
jes népességhez viszonyított aránya is évről évre növekszik.  

11. ábra 

Az Európai Unió tagállamaiban tartózkodó külföldi 
állampolgárok száma és aránya, január 1.
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g A kiadványban felhasznált adatok az Eurostat által gyűjtött, nemzeti statisztikai hivatalok által beküldött 
adatokon alapulnak. A hiányzó adatok miatt az EU-ra összesített adatok becsléseket is tartalmaznak. 
Részletes adatok csak azon tagállamokról állnak rendelkezésre, ahol a nemzeti statisztikai hivatalok ezt 
lehetővé tették. A teljes idősorra – az összehasonlíthatóság érdekében – az EU-ra vonatkozó adatokat a 
27 tagállamra számítottuk. 
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Az EU-27 tagállamaiban tartózkodó külföldi állampolgárok több mint há-
romnegyede az öt legnagyobb népességű tagállamban él. A legtöbben, 7,3 
millióan Németországban vannak, amit Spanyolország követ, majd Nagy-
Britannia, Franciaország és Olaszország. A többi tagállamban 1 milliónál ke-
vesebb külföldi tartózkodott 2008-ban. Legalacsonyabb a számuk Romániá-
ban, Bulgáriában és Máltán, ahol 30 ezernél kevesebb külföldi állampolgárt 
regisztráltak. Magyarországon közel 180 ezer fő volt a külföldi népesség 
száma 2008. január 1-jén. 

3. tábla 
Az Európai Unió öt legnépesebb tagországában tartózkodó  

külföldi állampolgárok száma és aránya, 2008. január 1. 
    

Külföldi állampolgárok 
Ország 

száma, 
ezer fő 

aránya a teljes népesség-
hez, % 

Teljes népesség, ezer 
fő 

Németország 7 255 8,8 82 218 
Spanyolország 5 262 11,6 45 283 

Nagy-Britannia 4 021 6,6 61 176 

Franciaország 3 674 5,8 63 753 

Olaszország 3 433 5,8 59 619 

EU-27 30 778 6,2 497 431 

 
Az Európai Unió öt legnagyobb népességű országában tartózkodik a leg-

több külföldi állampolgár, azonban a teljes népességhez viszonyított arányaik 
több esetben elmaradnak a kisebb országokétól. Népességéhez képest a 
legnagyobb arányban Luxemburgban élnek külföldi állampolgárok, ugyanis a 
közel félmilliós populációnak 43%-a külföldi. A többi tagállamban 20% alatti a 
külföldiek aránya. Közülük Lettországban és Észtországban élnek a legna-
gyobb arányban külföldi állampolgárok, ami elsősorban a volt Szovjetuniótól 
való függetlenedés utáni szigorú állampolgársági törvények következménye.  
Nagyarányú migráns népesség él még Cipruson, Írországban, Spanyolor-
szágban és Ausztriában. Ezzel ellentétben, néhány országban nagyon ala-
csony a külföldiek aránya. A népesség kevesebb mint 1%-át teszik ki a külföl-
diek Romániában, Lengyelországban, Bulgáriában és Szlovákiában. Magyar-
országon szintén csekély a külföldiek aránya, a teljes népesség kevesebb 
mint 2%-a. 
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12. ábra 
Az Európai Unió tagállamaiban tartózkodó külföldi állampolgárok aránya a tel-

jes népességhez képest, 2008. január 1. 
 

 
Az EU-27 tagállamaiban tartózkodó külföldi állampolgárok majdnem két-

harmada, közel 20 millió fő, valamely Európai Unión kívüli ország állampolgá-
ra (őket nevezzük harmadik országbeli állampolgároknakh), míg valamivel 
több mint egyharmaduk, 11 millió fő, az unió valamely másik tagállamából 
származik (uniós állampolgárok).  

A balti államokban (Lettország, Észtország, Litvánia) és Szlovéniában élő 
külföldiek döntő többsége, több mint 90%-a harmadik országbeli állampolgár. 
A balti államokban az orosz, illetve a volt szovjet állampolgárok teszik ki a 
külföldiek jelentős részét, míg Szlovéniában a felbomlott Jugoszláv Szövetsé-
gi Köztársaság utódállamainak állampolgárai élnek nagy számban. Kiemelke-
dően magas még a harmadik országbeli állampolgárok aránya Bulgáriában, 
ahol nagyon sok orosz, valamint Görögországban, ahol sok albán állampolgár 
él. Ezzel ellentétben, Luxemburgban a külföldiek döntő többségét uniós ál-
lampolgárok teszik ki, az ott található számos európai uniós intézményben 
dolgozóknak köszönhetően. Emellett szintén uniós állampolgárok alkotják a 
külföldiek nagy hányadát Írországban, Belgiumban és Cipruson, valamint a 
kevés számú külföldi népességgel rendelkező Szlovákiában is. Ezen kívül 
Magyarország mellett még Máltán vannak többségben az uniós állampolgárok 
a harmadik országbeliekhez képest. Máltán a britek, míg Magyarországon a – 

                                         
h Harmadik országbeli állampolgár az összes olyan külföldi állampolgár, aki valamely Európai Unión kívüli 
ország állampolgára. Ezen országok lehetnek az európai kontinens egyéb országai is, mint például Svájc, 
valamint az Európai Gazdasági Térség egyéb államai, továbbá más kontinensek országai is. 
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főként magyar anyanyelvű – román állampolgárok teszik ki a külföldiek na-
gyobb hányadát. 

Az EU-ban tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok majdnem a fele 
az európai kontinens valamely unión kívüli országának állampolgára, a többi-
ek közel azonos arányban ázsiai, afrikai és amerikai állampolgárok. Ausztrál 
és óceániai állampolgárok aránya nagyon csekély a tagállamokban. 

13. ábra 

Az Európai Unióban tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok megoszlása földrészek szerint, 

2008. január 1.
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Az EU–27 egyes tagállamai jelentősen különböznek abból a szempontból, 
hogy mely földrész állampolgárai tartózkodnak ott. A legtöbb tagállamban az 
európai kontinens országainak állampolgárai vannak többségben. Lettország-
ban és Szlovéniában alig él európai kontinensen kívüli ország állampolgára. A 
Litvániában és Ausztriában élő harmadik országbeliek több mint négyötöde 
szintén az európai kontinensről származik. Előbbiben a felbomlott Szovjetunió 
utódállamainak (Oroszország, Fehéroroszország, Ukrajna), utóbbiban pedig a 
balkán országok állampolgárai élnek nagy számban. Ezekkel ellentétben, 
Spanyolországban az ott tartózkodó harmadik országbeliek mindösszesen 
6%-a az európai kontinens valamely országának állampolgára, míg a legtöb-
ben dél-amerikaiak. Belgiumban és Portugáliában a legtöbb harmadik or-
szágbeli afrikai állampolgár, Svédországban pedig az ázsiai állampolgárok 
vannak nagy számban. 

Az EU-27 országaiban tartózkodó külföldiek legnagyobb csoportját a török 
állampolgárok adják. Több mint 2,4 millióan élnek az unióban, legnagyobb 
részük, háromnegyedük Németországban. Őket követik a marokkói állampol-
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gárok 1,7 millió fővel, akik leginkább a Marokkóhoz legközelebbi déli államok-
ban tartózkodnak. A harmadik legnagyobb külföldi csoport és egyben a leg-
népesebb uniós állampolgárságúak csoportja a román állampolgároké, több 
mint másfél millió fős létszámmal, akik elsősorban Spanyolországot és Olasz-
országot választják célországnak. 

4. tábla 
Az EU tagállamaiban tartózkodó külföldi állampolgárok 

 tíz legnagyobb csoportja, 2008. január 1. 
    

Az adott állampolgárságú 
személyek 

Állampolgárság 
száma, 
ezer fő 

aránya az 
összes 

külföldihez, 
% 

Legfőbb tartózkodási ország 

Török 2 419   7,9   Németország 

Marokkói 1 727   5,6   Spanyolország, Franciaország, Olaszország 

Román 1 677   5,4   Spanyolország, Olaszország 

Olasz 1 262   4,1   Németország 

Lengyel 1 197   3,9   Németország, Nagy-Britannia 

Albán 1 015   3,3   Görögország, Olaszország 

Portugál 965   3,1   Franciaország 

Brit 919   3,0   Spanyolország 

Német 773   2,5   Spanyolország, Ausztria 

Kínai 621   2,0   Olasz-, Spanyolország, Nagy-Britannia 

 
Az uniós állampolgárok közül még az olaszok és a lengyelek tartózkod-

nak millió feletti létszámmal más uniós tagállamokban, leginkább Németor-
szágban, az utóbbiak pedig Nagy-Britanniában. A harmadik országbeliek kö-
zül az albán állampolgárok száma szintén eléri az egymilliót az Európai Unió-
ban, akik nagyrészt az Albániához közeli tagállamokban élnek. 

Az Európai Unió egyik legnagyobb kihívása a népesség öregedésének 
lassítása, amelyet az országok bevándorlási politikái befolyásolhatnak. Míg az 
EU-27 honosi lakosságának alig több mint fele tartozik a gazdaságilag aktív 
korcsoportba, addig a tagállamaiban tartózkodó külföldiek 70%-a 20–59 éves. 
A honos népesség több mint egyötöde 60 évesnél idősebb – ez az arány a 
jövőben várhatóan még magasabb lesz – miközben a külföldiek körében az 
idősek aránya alig haladja meg a 10%-ot.  

                                         
i Honos lakosság/népesség alatt az adott tagállamban tartózkodó hazai állampolgárokat értjük. 
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Az idősödő Európai Unió egyik következménye a tagállamok honos né-
pességének enyhe női többlete (51%). Magyarország mellett a balti államok-
ban a legmagasabb a nők aránya, de ott sem haladja meg az 54%-ot.  
Ezzel szemben az EU–27 tagállamaiban tartózkodó külföldiek nemek szerinti 
megoszlásában összességében enyhe férfitöbblet tapasztalható (52%). A 
legtöbb tagállam külföldi állampolgáraira közel azonos arány jellemző, de van 
néhány ország, ahol az átlaghoz képest jelentős az eltérés: például a Szlové-
niában tartózkodó külföldiek háromnegyede férfi, de szintén magas, 65% az 
arányuk Romániában is. Az előbbiben a balkánról érkezők, míg az utóbbiban 
a mediterrán országok állampolgárainak férfitöbblete okozza az eltolódást. 
Ezzel ellentétben Bulgáriában egyértelmű nőtöbblet tapasztalható (58%), amit 
leginkább a nagyarányú orosz és ukrán népesség nőtöbblete okoz.  

A külföldi férfiak és nők kormegoszlása nem tér el lényegesen egymástól.  
 
A bevándorlási folyamat alakulásaj

Az Európai Unió tagországaiban tartózkodó külföldi állampolgárok szá-
mának alakulását a bevándorlások éves dinamikája nagymértékben befolyá-
solja. 

2002 és 2007 között a tagországok döntő többségébe egyre növekvő 
számban érkeztek migránsok, ezzel együtt a bevándorlás népességhez vi-
szonyított aránya is magasabb lett az időszak végére. 

A nagy befogadó országok közül Spanyolország esetében következett be 
a legnagyobb változás a bevándorlás éves szintjében, ugyanis öt év alatt 
megduplázódott az ide érkező külföldiek száma. Emellett Nagy-Britanniában 
is jelenősen, több mint 50 százalékkal nőtt a bevándorlás.  

Németország, amely szintén kedvelt célországa a migránsoknak, azon 
kevés országok közé tartozik, ahol az elmúlt években ingadozásokkal tarkít-
va, de összességében kismértékű csökkenés tapasztalható. Ehhez hasonló 
csökkenő bevándorlást még Hollandiában és Litvániában regisztráltak.  

Néhány újonnan csatlakozott ország bevándorlásában különösen nagy 
emelkedés tapasztalható: Szlovákiában, Szlovéniában, Csehországban, Lett-
országban kétszeresére-háromszorosára nőtt a számuk 2002 és 2007 között.  

                                         
j Bevándorlóknak tekintjük az Európai Unió országaiban tartózkodó külföldi népesség azon csoportját, akik 
egy adott évben valamely tagállam területére költöztek várhatóan legalább egy évre. Nem tekintjük beván-
dorlónak azokat a külföldieket, akik több mint egy éve tartózkodnak valamely tagállam területén. 
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A Magyarországon regisztrált növekedés ehhez képest alacsonynak 
számít, annak ellenére, hogy hazánkba 26%-kal több bevándorló érkezett 
2007-ben, mint öt évvel korábban. 

2007-ben a 2,8 millió bevándorló közül Spanyolországba 921 ezer, Né-
metországba 575 ezer, Nagy-Britanniába 455 ezer fő érkezett, így összesen 
az EU-27 tagállamaiba érkezőknek több mint kétharmadát a felsorolt három 
ország fogadtak. 

5. tábla 

Az ezer lakosra jutó bevándorlás az Európai Unió tagországaiban 
 a bevándorlók száma szerint, 2007 

Bevándorlók 
száma, 
ezer fő 

5 alatt 5–15 15 felett 

– 49 

Bulgária, Lengyelország, 
Észtország, Litvánia, 
Lettország,Románia, 

Szlovákia,Finnország, 
Magyarország 

Málta, 
Szlovénia, 

Dánia  

Luxemburg, 
Ciprus 

50–149 Hollandia 
Svédország, Ausztria, 
Csehország, Belgium, 

 Görögország 
Írország 

150–950   Nagy-Britannia,  
Németország Spanyolország 

 
Spanyolország esetében nemcsak a bevándorlók száma, hanem a né-

pességhez viszonyított aránya is az egyik legmagasabb a tagországok sorá-
ban. Ennél magasabb arányszáma csak a kis népességszámú Luxemburgnak 
és Ciprusnak volt.  

A 2004 óta csatlakozott országok többségében a bevándorlók száma és 
népességhez viszonyított aránya is igen alacsony. Az arányszámokat tekintve 
csak Ciprus, Szlovénia, Málta és Csehország bevándorlása hasonló a régi 
tagállamokéhoz.  

A 2007-ben Magyarországra érkezett közel 23 ezer bevándorló mind 
számában, mind a népességhez viszonyított arányában alacsonynak számít a 
tagországok között. 

Az Európai Unióba irányuló nemzetközi vándorlás közel 60 százalékát 
olyan bevándorlók teszik ki, akik valamely európai ország állampolgárai. Ezen 

                                         
k EU-27 Olaszország, Franciaország és Portugália adatai nélkül. 
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kívül Amerikából és Ázsiából származik az unió területére 2007-ben beván-
dorlók 15-15, Afrikából 9, Ausztráliából alig több mint 1%-a. 

A tagállamok között jelentős különbségek vannak az oda érkező külföldiek 
összetételében.  

2007-ben az Európai Unióba bevándorlók harmadát Spanyolország fo-
gadta be. Sokan érkeztek ide Európából (45%), Amerikából (35%) és Afriká-
ból (14%). Ezen belül az országokat tovább vizsgálva legnagyobb számban 
román (198 ezer), marokkói (85 ezer) és bolíviai (52 ezer) bevándorlót re-
gisztráltak. 

Az Ázsiából származó bevándorlók aránya az uniós országok között 
Nagy-Britanniában a legnagyobb (39%), közel azonos az Európából érkező-
kével (40%). 

 
 

14. ábra 

A bevándorlók földrészek szerinti megoszlása a jelentős 
fogadó országokban és Magyarországon, 2007
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A jelentős bevándorlással jellemezhető Németországban a bevándorlók 
nagy többsége – sok más tagállamhoz hasonlóan – európai állampolgár 
(75%). 

Az Európai Unió országai közötti vándorlás jelentős, így a tagországokból 
érkező bevándorlók aránya is magas (45%). Az országok közötti különbségek 
azonban figyelemre méltók.  

2007-ben az uniós állampolgárok legmagasabb bevándorlási aránya Lu-
xemburgban volt (82%). Ezen kívül még négy tagállamban – Írországban, 
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Máltán, Lettországban és Szlovákiában – 60% feletti az arány. A nagy befo-
gadó országok közül egyedül Németország közelítette meg ezt az értéket. 
Ezzel szemben Szlovéniában és Bulgáriában a tagállamokból bevándorlók 
aránya alig 10%.  

Az Európai Unióban nagyszámú migráns csoportok az unió tagországai-
ból származnak. 2007-ben a román (282 ezer) és a lengyel (201 ezer) állam-
polgárok jelentek meg legnagyobb számban a többi tagország bevándorlási 
statisztikájában. 

Bulgáriából, Nagy-Britanniából, Németországból szintén sok bevándorló 
indul a többi tagországba (61–77 ezer). A brit és német vándorlók nagy szá-
ma az ország magas népességszámával magyarázható, ezzel szemben a 
román és bolgár állampolgárok elvándorlása az ország népességéhez képest 
is kiemelkedő. Románia teljes népességének 13,1 ezreléke, Bulgáriának 10 
ezreléke vándorolt át valamelyik másik tagországba 2007 folyamán, miközben 
a legtöbb uniós országban ez az arány átlagosan 2 ezrelék körül van. Az uni-
ón belüli vándorlás legfőbb kibocsátó országainak Románia és Bulgária te-
kinthető.  

A 2004-ben csatlakozott országok közül Szlovákia, Lengyelország, Észt-
ország kisebb mértékben, de szintén kibocsátó szerepet töltenek be az unión 
belül.  

Ha egy uniós ország állampolgárainak más tagországokba történő elván-
dorlását összevetjük az országba érkező többi uniós bevándorlók számával, 
illetve ezeknek a népességhez viszonyított arányával, kirajzolódik az egyes 
országok szerepe az Európai Unión belüli vándorlásban.  

Az említett kibocsátó országokba csekély számban érkeznek uniós be-
vándorlók, ezeknek a népességhez viszonyított aránya is alacsony, vagyis 
más uniós állampolgárok számára kevéssé jelentenek célországot. Ide tarto-
zik a 2004-ben csatlakozott országok jelentős része. 
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15. ábra 

A tagországok részvétele az Európai Unión belüli 
vándorlásban*, 2007
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*Luxemburg adatai nélkül. Az ország nevek rövidítései megegyeznek az Eurostat által használtakkal. 
Megjegyzés: Befogadási ráta: Az EU-állampolgárságú bevándorlók aránya a befogadó ország teljes 
népességéhez. Kibocsátási ráta: Adott ország állampolgárainak más tagországokba vándorlása az adott 
ország teljes népességéhez. 
Az ábrán szereplő országok és rövidítésük: Ausztria (AT), Belgium (BE), Bulgária (BG), Ciprus (CY), 
Csehország (CZ), Németország (DE), Dánia (DK), Észtország (EE), Spanyolország (ES), Finnország (FI), 
Görögország (GR), Magyarország (HU), Írország (IE), Lettország (LV), Málta (MT), Hollandia (NL), Len-
gyelország (PL), Románia (RO), Svédország (SE), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Nagy-Britannia (UK). 

Befogadó országok a többi tagország állampolgárai számára vonzó 
célországok, ahol az uniós bevándorlók száma a népességhez viszonyítva is 
jelentős. Közülük ki kell emelni Luxemburgot, ahol az uniós bevándorlók ezer 
lakosra vetített aránya a legmagasabb (27 ezrelék). 

A régi uniós országokból kiemelkedik még Írország, míg a 2004-ben csat-
lakozottak közül csak a kis népességszámú Ciprus és Málta jelent igazán 
vonzó célországot az uniós polgároknak. A nagy országok közül idetartozik 
Spanyolország is, ahol 2007-ben a nagyszámú uniós bevándorló a teljes né-
pesség majdnem 9 ezreléke volt.  

Magyarországra az uniós állampolgárok közül nagy számban csak Ro-
mániából érkeznek, a többi tagállam számára nem tekinthető célországnak 
(az unión kívülről nagy számban érkeznek még szerb és ukrán állampolgár-
ok). A magyar állampolgárságú vándorlók számára 2007-ben elsősorban 
Németország, Ausztria és Spanyolország volt a legvonzóbb célország.  
 

 





 

 
 
 

TÁBLÁZATOK 
Az adatok forrása, ahol más megjegyzés nincs, a KSH 

adatgyűjtése. 
 A százalék- és viszonyszámok kiszámítása kerekítés nélküli 
adatok alapján történt. A kerekített részadatok összegei 
eltérhetnek az összesen adattól. Az indexek, ahol más 
megjegyzés nincs, összehasonlító áron szerepelnek. 
 Az évközi havi, illetve negyedéves adatok általában 
előzetesnek tekintendők, a későbbiek során módosulhatnak. 

A nemzetközi konjunktúra-jelzőszámok esetében 
Magyarország adatait a többi országéval összehasonlítható 
módszer alapján számítva közöljük. 

 A táblázatos anyag a legfőbb statisztikai adatokat 
tartalmazza. Részletesebb adatok és módszertan az interneten 
és a Magyar statisztikai évkönyvben találhatók. 

Jelmagyarázat: 
– = a jelenség nem fordult elő 
.. = az adat nem ismeretes 
0 = a mutató értéke olyan kicsi, hogy kerekítve zérust ad 
x = a mutató nem értelmezhető 
+ = előzetes adat 
R = revideált adat 
–, | = a vonallal elválasztott adatok összehasonlíthatósága korlátozott 
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1. Havi konjunktúra-jelzőszámok 

1.1. Ipari, építőipari termelés 
Ipari termelés* Építőipari termelés 

Időszak előző hó = 
100,0a 

előző év 
azonos hó 

= 100,0 
évkezdettőlb előző hó = 

100,0a 

előző év 
azonos hó 

= 100,0 
évkezdettőlb 

2008.       
január 99,3 107,1 107,1 107,8 79,3 79,3 
február 101,7 114,0 110,6 98,8 83,2 81,3 
március 96,9 103,2 108,0 97,7 88,7 84,1 
április 102,8 112,6 109,1 106,0 101,2 89,0 
május 98,2 104,0 108,1 98,5 93,1 90,0 
június 97,8 100,8 106,8 89,6 92,5 90,5 
július 100,2 101,2 106,0 103,6 88,9 90,3 
augusztus 99,6 95,0 104,7 102,8 95,5 91,0 
szeptember 98,5 101,3 104,3 98,1 102,5 92,5 
október 96,9 94,5 103,2 100,3 97,6 93,1 
november 96,7 89,4 101,8 102,9 101,8 94,0 
december 86,8 80,7 100,0 99,2 104,0 95,0 
2009.       
január 101,9 77,6 77,6 94,1 86,3 86,3 
február 95,7 71,1 74,2 104,8 95,4 90,9 
március 104,7 84,4 77,7 100,7 101,0 95,0 
április 95,0 72,9 76,5 98,5 92,9 94,3 
május 102,6 77,9 76,8 96,5 90,1 93,2 
június 102,1 81,4 77,5 111,6 115,5 97,9 
július 99,4 80,7 77,9 89,2 96,3 97,7 
augusztus 99,2 80,4 78,2 99,1 92,9 97,0 
szeptember 104,3 85,2 79,0 102,9 98,4 97,2 
október 101,3 87,0 79,8 99,4 97,6 97,2 
november 99,1 93,2 81,0 92,4 85,8 96,0 
december 94,1 101,0 82,3 106,2 93,8 95,7 
2010.       
január 108,3 102,8R 102,8R 88,6 84,6R 84,6R 
február 98,5 108,1R 105,4R 106,3 88,1R 86,5R 
március 99,6 102,8 104,5 105,5 94,2 89,8 
április       
május       
június       
július       
augusztus       
szeptember       
október       
november       
december       

* Víz- és hulladékgazdálkodás nélkül. 
a Szezonális hatásoktól megtisztított és munkanaptényezővel korrigált index. A teljes idősor minden publikációval 

módosulhat. 
b A tárgyhó végéig, az előző év azonos időszaka = 100,0. 
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1.2. Energiafelhasználás, fogyasztóiár-index 
Energiafelhasználása Fogyasztóiár-index 

Időszak 
petajoule 

előző év 
azonos hó 

= 100,0 
évkezdettőlb előző hó = 

100,0 

előző év 
azonos hó 

= 100,0 
évkezdettőlb 

2008.       
január 122,5 106,1 106,1 101,0 107,1 107,1 
február 112,0 106,7 106,3 101,1 106,9 107,0 
március 108,0 108,0 106,9 100,6 106,7 106,9 
április 83,5 105,0 106,5 100,3 106,6 106,8 
május 70,0 100,0 105,5 101,1 107,0 106,9 
június 73,0 100,0 104,8 100,1 106,7 106,8 
július 75,0 98,7 104,0 100,1 106,7 106,8 
augusztus 73,0 100,0 103,6 99,7 106,5 106,8 
szeptember 79,0 100,0 103,2 100,0 105,7 106,7 
október 98,5 97,0 102,5 100,2 105,1 106,5 
november 113,0 92,6 101,3 99,8 104,2 106,3 
december 118,8 90,8 100,1 99,7 103,5 106,1 
2009.       
január 117,0 95,5 95,5 100,6 103,1 103,1 
február 103,0 92,0 93,8 101,0 103,0 103,1 
március 95,0 88,0 92,0 100,5 102,9 103,0 
április 70,0 83,8 90,4 100,8 103,4 103,1 
május 60,0 85,7 89,7 101,5 103,8 103,2 
június 65,0 89,0 89,6 100,1 103,7 103,3 
július 68,0 90,7 89,8 101,3 105,1 103,6 
augusztus 68,0 93,2 90,1 99,7 105,0 103,8 
szeptember 70,0 88,6 89,9 99,9 104,9 103,9 
október 93,0 94,4 90,4 100,0 104,7 104,0 
november 108,0 95,6 91,0 100,3 105,2 104,1 
december 123,0 103,5 92,3 100,0 105,6 104,2 
2010.       
január 115,0 98,3 98,3 101,4 106,4 106,4 
február 105,0 101,9 100,0 100,3 105,7 106,1 
március 97,0 102,1 100,6 100,7 105,9 106,0 
április    100,5 105,7 105,9 
május       
június       
július       
augusztus       
szeptember       
október       
november       
december       

a Adatforrás: Energia Központ Kht. Energia Információs Igazgatósága. 
b A tárgyhó végéig, az előző év azonos időszaka = 100,0. 
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1.3. A mezőgazdaság termelőiár-indexe 

Növényi 
termékek 

Élő állatok 
és állati 

termékek  
Összesen Növényi 

termékek 

Élő állatok 
és állati 

termékek  
Összesen 

Időszak 

előző év azonos hó = 100,0 évkezdettőla 
2008.       
január 149,9 117,2 135,2 149,9 117,2 135,2 
február 147,5 117,6 134,2 149,5 117,7 135,2 
március 152,0 119,9 138,1 151,3 118,8 136,8 
április 141,9 120,1 132,6 149,4 119,6 136,2 
május 138,3 121,7 131,5 146,4 119,8 134,8 
június 120,5 122,9 121,6 134,7 120,2 128,2 
július 109,1 117,6 112,8 121,8 119,6 120,8 
augusztus 95,4 112,4 102,7 116,7 118,2 117,4 
szeptember 78,2 109,3 91,4 106,7 117,2 111,2 
október 67,8 107,4 83,8 93,7 116,1 103,2 
november 60,9 104,1 78,0 87,5 114,8 99,1 
december 62,4 101,7 77,7 85,6 113,6 97,3 
2009.       
január 61,7 96,5 72,1 61,7 96,5 72,1 
február 63,2 96,7 72,9 61,7 96,5 71,9 
március 65,3 94,8 73,5 62,1 95,5 71,7 
április 73,2 98,0 80,4 63,4 95,9 72,7 
május 71,5 95,7 78,5 65,5 96,0 74,4 
június 82,9 96,1 87,2 67,2 96,2 76,0 
július 79,1 97,0 85,4 70,7 96,4 79,1 
augusztus 84,1 96,0 88,5 72,4 96,4 80,5 
szeptember 83,7 96,1 88,6 72,4 96,4 80,8 
október 92,4 93,7 92,9 80,2 96,1 86,1 
november 96,3 92,9 94,8 86,0 95,7 89,8 
december 101,6 94,0 98,4 87,3 95,4 90,5 
2010.       
január 104,9R 97,7 102,0R 104,9R 97,7 102,0R 
február 102,0 97,2 100,3R 104,4 97,3 101,6 
március 94,6 98,1 95,9 101,8 97,7 100,2 
április       
május       
június       
július       
augusztus       
szeptember       
október       
november       
december       

a A tárgyhó végéig, az előző év azonos időszaka = 100,0. 
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1.4. Az ipar termelőiár- és belföldi értékesítésiár-indexe 
Az ipar termelőiár-indexe Az ipar belföldi értékesítésiár-indexe 

Időszak előző hó = 
100,0 

előző év 
azonos hó 

= 100,0 
évkezdettőla előző hó = 

100,0 

előző év 
azonos hó 

= 100,0 
évkezdettőla 

2008.       
január 102,9 104,0 104,0 105,0 111,0 111,0 
február 100,7 104,8 104,4 100,5 110,6 110,8 
március 100,1 105,5 104,8 100,8 110,7 110,8 
április 99,8 106,3 105,2 101,0 111,7 111,0 
május 98,9 104,7 105,0 100,3 111,7 111,1 
június 99,5 104,3 104,9 100,7 112,1 111,3 
július 99,2 103,3 104,7 101,2 113,3 111,6 
augusztus 100,7 103,0 104,5 100,1 113,1 111,8 
szeptember 101,3 104,4 104,5 100,3 112,9 111,9 
október 103,5 107,6 104,8 101,2 113,2 112,0 
november 100,1 106,9 105,0 98,7 110,8 111,9 
december 99,2 105,6 105,0 98,4 108,2 111,6 
2009.       
január 103,0 105,7 105,7 100,9 104,0 104,0 
február 103,2 108,4 107,1 102,4 106,1 105,0 
március 100,7 109,1 107,7 99,3 104,6 104,9 
április 98,1 107,2 107,6 99,1 102,5 104,3 
május 98,0 106,2 107,3 99,7 101,8 103,8 
június 99,9 106,6 107,2 100,9 102,1 103,5 
július 98,5 106,0 107,0 98,7 99,6 102,9 
augusztus 99,5 104,6 106,7 99,8 99,1 102,5 
szeptember 100,1 103,4 106,4 100,0 98,8 102,1 
október 100,0 100,0 105,7 99,5 97,3 101,6 
november 100,5 100,3 105,2 100,5 99,1 101,4 
december 100,1 101,3 104,9 100,0 100,7 101,3 
2010.       
január 100,8 99,4 99,4 101,8 101,6 101,6 
február 100,9 97,2 98,3 100,8 100,0 100,8 
március 99,8 96,5 97,7 100,5 101,2 100,9 
április       
május       
június       
július       
augusztus       
szeptember       
október       
november       
december       

a A tárgyhó végéig, az előző év azonos időszaka = 100,0. 
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1.5. Kereset 
Alkalmazásban állók bruttó 

nominális keresetea 
Alkalmazásban állók nettó 

nominális keresetea 
Időszak előző év 

azonos hó = 
100,0 

évkezdettőlb 
előző év 

azonos hó = 
100,0 

évkezdettőlb 

Reálkereset 
évkezdettőlb 

2008.      
január 98,0 98,0 99,3 99,3 92,7 
február 112,8 104,5 110,8 104,5 97,7 
március 109,6 106,1 108,3 105,7 98,9 
április 110,2 107,1 108,8 106,5 99,7 
május 109,3 107,5 108,0 106,8 99,9 
június 109,5 107,9 108,1 107,0 100,2 
július 107,4 107,8 106,6 107,0 100,2 
augusztus 106,8 107,7 106,2 106,9 100,1 
szeptember 108,1 107,7 107,3 106,9 100,2 
október 108,3 107,8 107,4 107,0 100,5 
november 108,5 107,8 107,4 107,0 100,7 
december 104,6 107,5 104,6 107,0 100,8 
2009.      
január 94,7 94,7 95,9 95,9 93,0 
február 102,0 98,2 101,2 98,5 95,5 
március 104,3 100,2 103,3 100,1 97,2 
április 103,5 101,0 102,6 100,7 97,7 
május 102,9 101,4 102,2 101,0 97,9 
június 101,1 101,3 100,9 101,0 97,8 
július 101,6 101,4 104,0 101,4 97,9 
augusztus 100,6 101,3 103,2 101,6 97,9 
szeptember 100,8 101,2 103,4 101,8 98,0 
október 98,4 100,9 101,5 101,8 97,9 
november 97,0 100,5 100,1 101,6 97,6 
december 100,0 100,5 102,5 101,7 97,6 
2010.      
január 106,5 106,5 112,9 112,9 106,1 
február 100,8R 103,7 107,7 110,3 104,0 
március 109,4 105,7 115,0 111,9 105,6 
április      
május      
június      
július      
augusztus      
szeptember      
október      
november      
december      

a A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, az összes költségvetési és társadalombiztosítási intézmény, valamint a 
kijelölt nonprofit szervezetek adatai. 

b A tárgyhó végéig, az előző év azonos időszaka = 100,0. 
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1.6. Külkereskedelmi termékforgalom 
(millió euró) 

Behozatal Kivitel Egyenleg 
Időszak 

tárgyhóban évkezdettőla tárgyhóban évkezdettőla tárgyhóban évkezdettőla 
2008.       
január 6 219 6 219 6 113 6 113 –105 –105 
február 6 214 12 433 6 365 12 478 150 45 
március 6 135 18 568 6 352 18 830 217 262 
április 6 583 25 151 6 612 25 443 29 291 
május 6 184 31 335 6 139 31 582 –45 246 
június 6 473 37 809 6 515 38 097 42 288 
július 6 612 44 421 6 188 44 285 –424 –136 
augusztus 5 488 49 909 5 357 49 642 –131 –267 
szeptember 6 716 56 625 6 811 56 453 95 –172 
október 6 612 63 237 6 469 62 922 –143 –315 
november 5 895 69 133 5 973 68 895 77 –238 
december 4 567 73 700 4 485 73 380 –82 –319 
2009.       
január 4 373 4 373 4 173 4 173 –200 –200 
február 4 154 8 527 4 450 8 623 296 96 
március 4 729 13 256 5 215 13 838 486 582 
április 4 256 17 511 4 651 18 489 396 978 
május 4 214 21 725 4 638 23 127 424 1 402 
június 4 772 26 498 5 100 28 227 327 1 729 
július 4 627 31 124 5 005 33 232 379 2 108 
augusztus 4 062 35 186 4 274 37 506 212 2 320 
szeptember 5 212 40 398 5 609 43 114 397 2 717 
október 5 209 45 606 5 667 48 781 458 3 175 
november 5 406 51 012 5 835 54 616 429 3 604 
december 4 505 55 518 4 881 59 497 375 3 979 
2010.       
január 4 492 4 492 4 783 4 783 290 290 
február 4 879R 9 371R 5 252 10 035R 373R 664 
márciusb 5 488 14 859 6 141 16 175 653 1 317 
április       
május       
június       
július       
augusztus       
szeptember       
október       
november       
december       

a A tárgyhó végéig. 
b Első becslés. 
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1.7. A külkereskedelmi termékforgalom ár- és volumenindexei 

Behozatali árindexa Kiviteli árindexa Volumenindex 
évkezdettőlb 

Időszak előző év 
azonos hó 

= 100,0 
évkezdettőlb

előző év 
azonos hó = 

100,0 
évkezdettőlb behozatal kivitel 

2008.       
január 100,1 100,1 99,2 99,2 116,7 118,4 
február 103,1 101,6 101,9 100,6 116,2 117,9 
március 103,4 102,2 103,0 101,4 112,6 112,9 
április 103,0 102,4 102,9 101,7 114,9 115,6 
május 101,4 102,2 100,4 101,5 112,9 112,9 
június 100,6 101,9 99,2 101,1 111,9 111,3 
július 98,0 101,4 96,0 100,4 111,2 110,3 
augusztus 98,8 101,1 96,1 99,8 108,8 108,3 
szeptember 99,8 100,9 97,1 99,5 108,3 107,8 
október 106,0 101,4 103,3 99,9 106,7 106,1 
november 106,4 101,9 103,0 100,2 104,8 104,7 
december 104,0 102,1 102,4 100,4 103,3 103,4 
2009.       
január 105,9 105,9 104,7 104,7 72,0 71,0 
február 106,7 106,3 107,0 105,8 71,7 72,9 
március 109,8 107,5 109,0 106,9 75,2 78,1 
április 106,7 107,3 106,7 106,9 74,0 77,7 
május 104,1 106,6 105,0 106,5 74,2 78,6 
június 102,6 106,0 104,9 106,2 75,5 79,8 
július 103,6 105,7 105,8 106,2 76,1 81,1 
augusztus 99,8 104,9 103,1 105,8 77,1 81,9 
szeptember 98,2 104,2 102,1 105,4 78,4 83,0 
október 92,2 102,9 96,2 104,5 79,6 84,1 
november 91,6 101,9 95,4 103,6 81,4 85,9 
december 93,7 101,2 96,7 103,0 83,0 87,8 
2010.       
január 92,7 92,7 94,9 94,9 108,5 117,3 
február 91,6 92,1 91,7 93,3 112,5 116,9 
március       
április       
május       
június       
július       
augusztus       
szeptember       
október       
november       
december       

a Az árindexek a forintárszint változását jelzik. 
b A tárgyhó végéig, az előző év azonos időszaka = 100,0. 



TÁBLÁZATOK 61 

1.8. Kiskereskedelmi forgalom 
A kiskereskedelmi forgalom volumenindexea 
előző év 

azonos hó = 
100,0 

évkezdettőlc 
előző év 

azonos hó = 
100,0 

évkezdettőlc Időszak 
előző hó = 

100,0 
(szezonális és 
naptárhatástól 
megtisztítva)b naptárhatástól megtisztítva kiigazítás nélkül 

2008.      
január 99,7 97,8 97,8 97,8 97,8 
február 99,8 98,0 97,9 99,8 98,8 
március 99,4 96,8 97,5 99,4 99,0 
április 100,5 99,5 98,0 97,4 98,6 
május 99,7 98,5 98,1 98,0 98,5 
június 99,0 98,2 98,1 98,3 98,4 
július 101,4 99,1 98,3 99,6 98,6 
augusztus 99,8 98,5 98,3 97,6 98,5 
szeptember 99,4 98,8R 98,4 99,8 98,6 
október 100,0 98,6 98,4 98,6 98,6 
november 99,5 98,1 98,4 97,6 98,5 
december 98,8 96,4 98,2 97,4 98,4 
2009.      
január 99,9 97,6 97,6 97,1 97,1 
február 99,0 96,9 97,3R 95,3 96,2 
március 99,3 96,6 97,1R 94,5 95,6 
április 100,3 96,6 96,9 99,3 96,6 
május 99,3 96,1 96,8 96,1 96,5 
június 100,3 97,7 96,9 97,7 96,7 
július 97,7 93,2 96,4 93,2 96,1 
augusztus 99,4 92,7 95,9 92,7 95,7 
szeptember 100,0 93,3 95,6 93,3 95,4 
október 99,2 92,5 95,3 92,0 95,0 
november 99,3 92,1R 95,0 92,6R 94,8 
december 99,8 93,1R 94,9R 93,5R 94,7R 
2010.      
január 100,5 94,4 94,4 94,0 94,0 
február 100,0 95,7 95,1 95,7 94,8 
március 99,6 96,0 95,4 97,6 95,9 
április      
május      
június      
július      
augusztus      
szeptember      
október      
november      
december      

a Gépjármű-kiskereskedelem nélkül, a korábbi közléstől eltérően üzemanyag-forgalommal együtt. 
b A teljes idősor minden publikációval módosulhat. 
c A tárgyhó végéig, az előző év azonos időszaka = 100,0. 
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1.9. Az államháztartás és a központi költségvetés egyenlege 
(milliárd forint) 

Az államháztartás egyenlegea Ebből: a központi költségvetés 
egyenlegea Időszak 

tárgyhóban évkezdettőlb tárgyhóban évkezdettőlb 
2008.     
január 33,8 33,8 –10,5 –10,5 
február –215,9 –182,1 –250,5 –261,0 
március –325,9 –508,1 –286,9 –547,9 
április –14,3 –522,4 –3,7 –551,6 
május 97,5 –424,9 76,2 –475,4 
június –297,1 –722,0 –307,6 –783,0 
július 140,7 –581,3 105,6 –677,4 
augusztus –91,2 –672,5 –94,6 –772,0 
szeptember –58,4 –731,0 –52,3 –824,3 
október –11,7 –742,6 –3,7 –828,0 
november –233,1 –975,7 –145,6 –973,6 
december 65,1 –910,6 103,7 –869,9 
decemberc .. –893,7 – – 
2009.     
január 37,8 37,8 11,6 11,6 
február –294,5 –256,6 –273,6 –262,0 
március –309,4 –566,0 –293,5 –555,5 
április –38,1 –604,1 20,9 –534,6 
május 35,4 –568,7 37,2 –497,4 
június –245,9 –814,6 –216,5 –713,9 
július –1,2 –815,8 10,7 –703,2 
augusztus –97,7 –913,5 –54,9 –758,0 
szeptember –145,7 –1 059,2 –97,5 –855,6 
október 11,5 –1 047,7 61,7 –793,8 
november –75,9 –1 123,7 –120,2 –914,0 
december 198,8 –924,9 176,8 –737,2 
decemberc .. .. – – 
2010.     
január 31,3 31,3 38,8 38,8 
február –381,9 –350,6 –374,8 –336,0 
március –259,3 –609,9 –272,0 –608,0 
április –27,1 –637,0 –41,5 –649,5 
május     
június     
július     
augusztus     
szeptember     
október     
november     
december     
decemberc     

a Adatforrás: Pénzügyminisztérium. 
b A tárgyhó végéig. 
c Helyi önkormányzatokkal együtt. 
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2. Negyedéves konjunktúra-jelzőszámok 

2.1. Bruttó hazai termék és a háztartások fogyasztása 

Bruttó hazai termék (GDP) Háztartások végső fogyasztása 
(makroadat) 

Időszak előző 
negyedév 
= 100,0a 

előző év 
azonos 

negyedév 
= 100,0 

évkezdettőlb
előző 

negyedév 
= 100,0a 

előző év 
azonos 

negyedév 
= 100,0 

évkezdettőlb 

2008.       
 I. n.év 101,0 101,9 101,9 100,1 99,9 99,9 
 II. n.év 99,7 102,2 102,0 99,5 101,4 100,6 
 III. n.év 99,1 101,4 101,8 99,7 100,8 100,7 
 IV. n.év 97,9 97,5 100,6 96,9 95,6 99,4 
2009.       
 I. n.év 97,1 93,3 93,3 98,2 93,8 93,8 
 II. n.év 98,6 92,5 92,9 98,5 94,0 93,9 
 III. n.év 99,4 92,9 92,9 97,7 91,2 93,0 
 IV. n.év 100,2 96,0 93,7 99,2 94,3 93,3 
2010.       
 I. n.év 100,9 100,1 100,1    
 II. n.év       
 III. n.év       
 IV. n.év     

a Szezonálisan és naptárhatással kiigazított indexek 2000. évi áron. A teljes idősor minden publikációval változhat. 
b A tárgynegyedév végéig, az előző év azonos időszaka = 100,0. 



64 A KSH JELENTI 2010/3 

2.2. Beruházás és a mezőgazdasági termékek felvásárlása 

Beruházás Mezőgazdasági termékek 
felvásárlása 

Időszak előző 
negyedév = 

100,0a 

előző év 
azonos 

negyedév = 
100,0 

évkezdettőlb,c 

előző év 
azonos 

negyedév = 
100,0 

évkezdettőlb 

2008.      
 I. n.év 98,8 95,2 95,2 100,2 100,2 
 II. n.év 98,7 97,9 96,7 90,4 95,5 
 III. n.év 99,3 97,7 97,1 95,8 95,1 
 IV. n.év 98,8 96,8 97,0 118,5 101,5 
2009.      
 I. n.év 95,5 92,3 92,3 117,2 117,2 
 II. n.év 98,6 95,3 94,0 102,3 109,7 
 III. n.év 97,5 91,1 92,9 94,3 101,8 
 IV. n.év 98,7 89,0 91,4 96,3 99,7 
2010.      
 I. n.év    86,1 86,1 
 II. n.év      
 III. n.év      
 IV. n.év      

a Szezonális hatásoktól megtisztított és munkanaptényezővel korrigált index. A teljes idősor minden publikációval 
változhat. 

b A tárgynegyedév végéig, az előző év azonos időszaka = 100,0. 
c Az adatok évközi adatgyűjtésből származnak, és eltérhetnek az éves adatoktól. 2008. évi éves adatok szerint  a 

beruházások volumene az előző évhez képest 1,9%-kal csökkent. 
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2.3. Ipari és építőipari termelés 
Ipari termelés* Építőipari termelés 

Időszak előző 
negyedév 
= 100,0a 

előző év 
azonos 

negyedév 
= 100,0 

évkezdettőlb
előző 

negyedév 
= 100,0a 

előző év 
azonos 

negyedév 
= 100,0 

évkezdettőlb,c 

2008.       
 I. n.év 101,1 108,0 108,0 104,8 84,1 84,1 
 II. n.év 99,2 105,6 106,8 99,4 95,2 90,5 
 III. n.év 97,4 99,3 104,3 96,8 95,6 92,5 
 IV. n.év 89,6 88,5 100,0 101,6 101,2 95,0 
2009.       
 I. n.év 90,2 77,7 77,7 97,8 95,0 95,0 
 II. n.év 98,9 77,3 77,5 101,9 99,9 97,9 
 III. n.év 102,6 82,2 79,0 95,0 96,0 97,2 
 IV. n.év 101,2 93,2 82,3 97,8 92,5 95,7 
2010.       
 I. n.év 102,5 104,5 104,5 95,3 89,8 89,8 
 II. n.év       
 III. n.év       
 IV. n.év       

* Víz- és hulladékgazdálkodás nélkül. 
a Szezonális hatásoktól megtisztított és munkanaptényezővel korrigált index. A teljes idősor minden publikációval 

módosulhat. 
b A tárgynegyedév végéig, az előző év azonos időszaka = 100,0. 
c Az adatok az évközi adatgyűjtésből származnak, és eltérhetnek az éves adatoktól.  

2.4. Külkereskedelmi termékforgalom 
Behozatal volumene Kivitel volumene 

Időszak előző 
negyedév 
= 100,0a 

előző év 
azonos 

negyedév 
= 100,0 

évkezdettőlb
előző 

negyedév 
= 100,0a 

előző év 
azonos 

negyedév 
= 100,0 

évkezdettőlb 

2007.       
 I. n.év 101,1 115,0 115,0 101,7 119,6 119,6 
 II. n.év 101,1 113,2 114,0 102,1 117,6 118,5 
 III. n.év 104,5 112,1 113,3 105,5 117,4 118,1 
 IV. n.év 100,4 108,5 112,0 99,4 109,7 115,8 
2008.        
 I. n.év 105,7 113,0 113,0 105,3 113,4 113,4 
 II. n.év 100,0 111,6 112,5 99,5 110,0 111,8 
 III. n.év 94,8 103,2 109,3 95,7 101,2 108,2 
 IV. n.év 88,9 91,0 104,3 91,6 93,1 104,2 
2009.       
   I. n.év 90,5 75,2 75,2 90,4 78,1 78,1 
 II. n.év 100,1 75,9 75,5 102,7 81,5 79,8 
 III. n.év 105,6 84,9 78,4 105,9 90,2 83,0 
 IV. n.év 102,0 98,7 83,0 104,2 103,9 87,8 

a Szezonális hatásoktól megtisztított index. A teljes idősor minden publikációval módosulhat. 
b A tárgynegyedév végéig, az előző év azonos időszaka = 100,0. 
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2.5. Foglalkoztatottak száma és a munkanélküliség 
Foglalkoztatottak számaa Munkanélküliséga 

Időszak 
ezer fő 

előző év 
azonos 

negyedév 
= 100,0 

évkezdettőlb ezer fő 

előző év 
azonos 

negyedév 
= 100,0 

rátája (%) 

2008.       
 I. n.év 3 817,4 98,5 98,5 332,4 105,2 8,0 
 II. n.év 3 837,7 98,1 98,3 319,0 107,5 7,7 
 III. n.év 3 890,8 99,3 98,6 327,1 106,7 7,8 
 IV. n.év 3 850,7 99,2 98,8 336,6 102,8 8,0 
2009.       
 I. n.év 3 736,0 97,9 97,9 402,8 121,2 9,7 
 II. n.év 3 765,3 98,1 98,0 401,4 125,8 9,6 
 III. n.év 3 752,7 96,5 97,5 435,3 133,1 10,4 
 IV. n.év 3 751,1 97,4 97,5 441,7 131,2 10,5 
2010.       
 I. n.év 3 688,0 98,7 98,7 497,8 123,6 11,9 
 II. n.év       
 III. n.év       
 IV. n.év       

a A munkaerő-felmérés adatai alapján, a 15–64 éves népességen belül. 
b A tárgynegyedév végéig, az előző év azonos időszaka = 100,0. 

2.6. Alkalmazásban állók nettó nominális keresete és fogyasztóiár-index 
Alkalmazásban állók nettó 

nominális keresetea Fogyasztóiár-index 

Időszak előző év 
azonos 

negyedév = 
100,0 

évkezdettőlb 
előző 

negyedév = 
100,0 

előző év 
azonos 

negyedév = 
100,0 

évkezdettőlb 

2008.      
 I. n.év 105,7 105,7 102,3 106,9 106,9 
 II. n.év 108,3 107,0 101,8 106,8 106,8 
 III. n.év 106,7 106,9 100,3 106,3 106,7 
 IV. n.év 106,4 106,8 99,8 104,3 106,1 
2009.      
 I. n.év 100,1 100,1 101,1 103,0 103,0 
 II. n.év 101,9 101,0 102,4 103,6 103,3 
 III. n.év 103,6 101,8 101,6 105,0 103,9 
 IV. n.év 101,4 101,7 99,7 105,2 104,2 
2010.      
 I. n.év 111,9 111,9 101,9 106,0 106,0 
 II. n.év      
 III. n.év      
 IV. n.év      

a A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, az összes költségvetési és társadalombiztosítási intézmény, valamint a 
kijelölt nonprofit szervezetek adatai.  

b A tárgynegyedév végéig, az előző év azonos időszaka = 100,0. 
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2.7. A folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg egyenlege 
(millió euró) 

Folyó fizetési mérleg egyenlegea Tőkemérleg egyenlegea 
Időszak tárgynegyed- 

évben évkezdettőlb tárgynegyed- 
évben évkezdettőlb 

2007.     
 I. n.év –1 684 –1 684 1 1 
 II. n.év –1 862 –3 546 213 214 
 III. n.év –1 541 –5 088 253 467 
 IV. n.év –1 518 –6 606 236 703 
2008.     
 I. n.év –1 415 –1 415 45 45 
 II. n.év –1 463 –2 878 122 167 
 III. n.év –2 242 –5 120 129 295 
 IV. n.év –2 384 –7 504 732 1 027 
2009.     
 I. n.év –777 –777 300 300 
 II. n.év 151 –626 416 716 
 III. n.év 356 –270 346 1 062 
 IV. n.év 456 186 199 1 261 

a Adatforrás: MNB. Az adatok visszamenőlegesen folyamatosan változhatnak. A speciális célú – külföldön tevékenysé-
get végző, passzív pénzközvetítői funkciót betöltő – vállalatok adatai nélkül. 

b A tárgynegyedév végéig. 

2.8. Szállítás 

Áruszállítás, árutonna-
kilométer alapján 

Helyközi 
személyszállítás, 

utaskilométer alapján 

Helyi személyszállítás, 
utaskilométer alapján 

Időszak előző év 
azonos 

negyedév 
= 100,0 

évkezdettőla
előző év 
azonos 

negyedév = 
100,0 

évkezdettőla
előző év 
azonos 

negyedév 
= 100,0 

évkezdettőla 

2008.       
 I. n.év 102,6 102,6 95,8 95,8 100,0R 100,0R 
 II. n.év 110,9 106,8 95,1 95,4 100,4R 100,2R 
 III. n.év 94,3 102,2 99,7 96,9 100,6R 100,3R 
 IV. n.év 91,1 99,3 95,8 96,7 96,2R 99,2R 
2009.       
 I. n.év 90,2 90,2 94,5R 94,5R 94,7R 94,7R 
 II. n.év 87,1 88,6 97,4R 96,0R 92,6R 93,7R 
 III. n.év 93,8 90,4 90,8R 94,1R 94,6R 94,0R 
 IV. n.év 104,8R 93,8R 99,7R 95,5R 94,9R 94,2R 
2010.       
 I. n.év 105,3 105,3 101,8 101,8 91,6 91,6 
 II. n.év       
 III. n.év       
 IV. n.év       

a A tárgynegyedév végéig, az előző év azonos időszaka = 100,0. 
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2.9. Telefon- és internet-előfizetések száma 
Vezetékestelefon- Mobiltelefon- 

Időszak 
fővonalak 
száma az 

időszak végén 
(ezer) 

hívások 
időtartama 
(millió perc) 

előfizetések 
száma az 

időszak végén 
(ezer) 

hívások 
időtartama 
(millió perc) 

Internet-
előfizetések 
az időszak 

végén (ezer) 

2007.      
 I. n.év 3 355 1 933 10 058 3 167 1 494 
 II. n.év 3 324 1 719 10 226 3 373 1 576 
 III. n.év 3 291 1 651 10 499 3 465 1 690 
 IV. n.év 3 282 1 724 11 030 3 648 1 832 
2008.      
 I. n.év 3 247 1 717 11 232 3 709 2 002 
 II. n.év 3 207 1 520 11 540 3 972 2 087 
 III. n.év 3 155 1 452 11 771 4 005 2 183 
 IV. n.év 3 115 1 517 12 224 4 078 2 311 
2009.      
 I. n.év 3 093 1 547 12 112 4 037 2 315 
 II. n.év 3 090 1 355 11 889 4 182 2 431 
 III. n.év 3 078 1 308 11 783 4 171 2 594 
 IV. n.év 3 060 1 421 11 792 4 274 2 783 



TÁBLÁZATOK 69 

3. A bruttó hazai termék (GDP) alakulása* 

2008 2009 2009.  
IV. n.év  Megnevezés Megoszlás, 

2009 (%) 
az előző év azonos időszaka = 100,0 

GDP összesen 100,0a 100,6 93,7 96,0 
Ebből:     

mezőgazdaság, vad- és 
erdőgazdálkodás, halászat 3,0 154,3 82,5 84,5 

ipar 24,9 100,4 84,1 92,6 
építőipar 4,8 96,4 97,0 94,5 
kereskedelem, javítás, szálláshely-

szolgáltatás és vendéglátás 13,0 97,5 91,5 92,5 
szállítás, raktározás, posta, távközlés 8,2 100,8 95,7 97,8 
pénzügyi közvetítés, ingatlanügyletek 23,6 98,5 100,8 102,4 

GDP belföldi felhasználása 
összesen 93,0a 100,7 88,5 92,0 

Ebből:     
végső fogyasztás összesen 74,5 99,4 94,3 95,8 
– háztartások végső fogyasztása 64,7 99,4 93,3 94,3 

háztartások fogyasztási kiadása 51,4 99,5 92,4 93,5 
– közösségi fogyasztás 9,8 99,7 101,0 104,9 
bruttó felhalmozás 18,5 104,8 69,7 82,1 
– bruttó állóeszköz-felhalmozás 20,0 100,4 93,5 91,9 

* A GDP 2009-ben folyó áron 26 billió 095 milliárd Ft volt. 
a A termelés esetében ágazatok összesen, alapáron = 100,0; a felhasználás esetében GDP összesen = 100,0. 
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4. A nemzetgazdaság beruházásai* 

2008 2009 2009.  
IV. n.év 

Ág 
2009 

(milliárd 
forint) az előző év azonos időszaka = 

100,0 
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 251,5 124,4 107,0 123,7 
Bányászat, kőfejtés 13,4 52,4 54,1 26,0 
Feldolgozóipar 907,9 96,4 84,8 83,2 
Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 205,3 106,2 108,1 106,4 
Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, 

hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 117,0 88,3 78,0 70,3 
Építőipar 106,7 109,2 79,0 92,2 
Kereskedelem, gépjárműjavítás 337,1 107,3 81,4 72,7 
Szállítás, raktározás  787,5 94,0 108,3 113,8 
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 41,2 110,9 68,8 52,3 
Információ, kommunikáció 183,4 94,8 91,4 79,0 
Pénzügyi, biztosítási tevékenység 47,7 101,1 61,2 57,1 
Ingatlanügyletek 981,1 98,5 94,6 86,3 
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 68,4 98,1 91,9 81,6 
Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 86,1 96,3 68,8 76,8 
Közigazgatás, védelem; kötelező 

társadalombiztosítás 158,5 71,9 85,3 65,0 
Oktatás 88,2 86,2 113,3 141,2 
Humán-egészségügyi, szociális ellátás 57,7 97,9 82,4 95,5 
Művészet, szórakoztatás, szabadidő 40,0 84,3 91,0 98,5 
Egyéb szolgáltatás 25,4 88,4 93,5 97,2 
Összesen 4 504,2 97,0 91,4 89,0 

* Az adatok évközi adatgyűjtésből származnak. 
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5. A mezőgazdasági termékek felvásárlása 

2009. 2010. 

év jan–márc. márc. jan–márc. Megnevezés 
Megoszlás, 
2010. jan–
márc. (%) 

az előző év azonos időszaka = 100,0 
Növénytermesztési és kertészeti 

termékek 24,2 106,9 224,1 89,7 64,7 
Ebből:      

gabonafélék 17,0 115,7 298,9 92,1 55,7 
zöldségfélék 1,1 88,9 72,1 78,2 78,7 
gyümölcsök 0,3 97,4 370,6 134,0 176,3 

Élő állatok és állati termékek 75,8 90,3 87,1 101,4 96,3 
Ebből:      

élő állatok 52,6 90,9 85,5 106,1 99,0 
állati termékek 23,1 89,0 90,7 91,2 90,5 

Összesen 100,0 99,7 117,2 98,2 86,1 

6. Állatállomány 
2007. 2008. 2009. 

aug. 1. dec. 1. ápr. 1. aug. 1. dec. 1. jún. 1. dec. 1. Megnevezés 
ezer db indexa 

Szarvasmarha 716 705 695 702 701 703 700 99,9 
Ebből:         

tehén 322 322 324 325 324 320 312 96,3 
Sertés 4 120 3 871 3 658 3 709 3 383 3 181 3 247 96,0 
Ebből:         

anyakoca 278 259 255 246 230 225 226 98,3 
Juh 1 285 1 232 1 306 1 269 1 236 1 292 1 223 98,9 
Baromfib 45 366 38 281 46 835 48 780 39 716 49 290 40 264 101,4 
Ebből:         

tyúkfélék 35 081 29 866 37 209 38 002 31 165 38 547 32 128 103,1 
a Előző év azonos időpontja = 100,0. 
b Gyöngyös nélkül. 
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7. Az ipar főbb adatai* 

Az előző év azonos időszaka = 100,0 

2009. 2010. Megnevezés Megoszlás, 
2009 (%)a 

év jan–márc. márc. jan–márc. 
Ipari termelésb 100,0 82,3 77,7 102,8 104,5 

Bányászat, kőfejtés 0,5 88,7 112,8 72,1 60,9 
Feldolgozóipar 91,3 81,6 75,6 104,1 106,1 

Élelmiszer, ital, dohánytermék 
gyártása 11,5 97,9 98,5 101,6 95,7 

Textília, ruházat, bőr és bőrtermék 
gyártása 1,5 76,6 77,4 89,3 86,4 

Fafeldolgozás, papírtermék 
gyártása, nyomdai tevékenység 3,2 88,9 80,1 121,5 116,8 

Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 6,0 89,5 91,9 98,7 94,3 
Vegyi anyag, termék gyártása 4,1 84,0 71,0 111,9 116,0 
Gyógyszergyártás 3,2 99,9 94,6 101,7 105,2 
Gumi-, műanyag és nemfém 

ásványi termék gyártása 6,8 76,9 70,6 105,1 100,5 
Fémalapanyag, fémfeldolgozási 

termék gyártása 6,0 61,2 61,2 106,2 99,4 
Számítógép, elektronikai, optikai 

termék gyártása 19,0 85,4 76,8 105,4 111,2 
Villamos berendezés gyártása 5,6 78,6 80,2 64,2c 76,9c 
Gép, gépi berendezés gyártása 4,6 92,6 85,4 123,3c 129,8c 
Járműgyártás 17,1 70,8 61,2 114,4 121,1 
Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, 

berendezés üzembe helyezése, 
javítása 2,8 101,6 99,0 101,6 95,8 

Villamosenergia-, gáz-, 
gőzellátás, légkondicionálás 8,2 89,0 97,3 92,9 95,3 

Ipari értékesítésb x 84,3 83,0 100,8 100,5 
Alkalmazásban állók számad x 88,5 91,7 93,5 91,4 
A termelékenység indexed x 92,9 84,5 110,1 114,7 

* Víz- és hulladékgazdálkodás nélkül. 
a Folyó áron, a legalább 5 főt foglalkoztató gazdálkodói kör = 100,0. 
b Az ipar összesen adatok teljes körűek, az ágazati adatok a legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozásokra 

vonatkoznak. 
c Az indexek 2009. októbertől szervezeti változást is tükröznek, amely a villamos berendezés gyártása ágazatban 

csökkentette, a gép, gépi berendezés gyártása ágazatban növelte a volumenindexeket. (A változás hasonló irányban 
befolyásolta az értékesítés ágazati dinamikáját is.) 

d Az adatok a legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozásokra vonatkoznak. 
 



TÁBLÁZATOK 73 

8. Az ipar belföldi értékesítése* 

Az előző év azonos időszaka = 100,0 

2010. Megnevezés Megoszlás,
 2009 (%)a 2009. 

jan–márc. márc. jan–márc. 

Arány, 
2010.  

jan–márc. 
(%)a,b 

Belföldi értékesítés összesenc 100,0 92,4 92,7 90,7 49,7 
Bányászat, kőfejtés 0,8 117,1 75,1 59,7 95,4 
Feldolgozóipar 48,4 85,0 95,4 92,5 28,9 

Élelmiszer, ital, dohánytermék 
gyártása 13,3 96,3 98,5 92,6 68,8 

Textília, ruházat, bőr és bőrtermék 
gyártása 0,5 86,7 103,4 100,4 23,3 

Fafeldolgozás, papírtermék 
gyártása, nyomdai tevékenység 3,2 81,8 115,1 112 58,1 

Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 7,7 119,4 86,8 78,9 74,9 
Vegyi anyag, termék gyártása 3,0 71,2 113 117,1 44,9 
Gyógyszergyártás 1,2 108,9 76,2 75,7 17,3 
Gumi-, műanyag és nemfém 

ásványi termék gyártása 5,7 68,3 93,5 92,4 43,7 
Fémalapanyag, fémfeldolgozási 

termék gyártása 4,1 68,1 95,8 92,8 38,1 
Számítógép, elektronikai, optikai 

termék gyártása 1,7 71,4 122,1 133,5 5,9 
Villamos berendezés gyártása 1,1 77,4 67,2 76,4 12,1 
Gép, gépi berendezés gyártása 1,7 79,4 74,2 74,7 13,3 
Járműgyártás 2,7 63,0 100,8 96,5 8,3 
Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, 

berendezés üzembe helyezése, 
javítása 2,5 94,9 87,3 87,3 44,9 

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 
légkondicionálás 50,8 99,4 89,4 89,1 93,9 

* Víz- és hulladékgazdálkodás nélkül. 
a Folyó áron. Az adatok a legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozásokra vonatkoznak. 
b A belföldi értékesítés aránya az ágazat összes értékesítésében. 
c Az ipar összesen adatok teljes körűek, az ágazati adatok a legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozásokra 

vonatkoznak. 
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9. Az ipar exportértékesítése* 
Az előző év azonos időszaka = 100,0 

2010. Megnevezés Megoszlás, 
2009 (%)a 2009. 

jan–márc. márc. jan–márc. 

Arány, 
2010. jan–

márc. 
(%)a,b 

Exportértékesítés összesenc 100,0 74,1 109,7 112,5 50,3 
Bányászat, kőfejtés 0,0 54,9 50,6 95,1 4,6 
Feldolgozóipar 96,9 73,6 109,1 112,2 71,1 

Élelmiszer, ital, dohánytermék 
gyártása 5,3 106,2 111,6 104,5 31,2 

Textília, ruházat, bőr és bőrtermék 
gyártása 1,8 75,1 88,0 82,3 76,7 

Fafeldolgozás, papírtermék 
gyártása, nyomdai tevékenység 1,9 81,0 131,7 122,5 41,9 

Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 2,0 52,9 123,5 121,2 25,1 
Vegyi anyag, termék gyártása 3,5 69,3 127,5 125,3 55,1 
Gyógyszergyártás 3,8 94,1 133,7 122,5 82,7 
Gumi-, műanyag és nemfém 

ásványi termék gyártása 5,3 73,7 116,4 108,3 56,3 
Fémalapanyag, fémfeldolgozási 

termék gyártása 5,6 59,6 108,1 97,8 61,9 
Számítógép, elektronikai, optikai 

termék gyártása 28,1 77,2 103,6 110,7 94,1 
Villamos berendezés gyártása 7,6 83,9 60,2 76,9 87,9 
Gép, gépi berendezés gyártása 5,7 87,8 167,5 155,0 86,7 
Járműgyártás 24,3 62,6 115,3 120,7 91,7 
Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, 

berendezés üzembe helyezése, 
javítása 1,9 104,4 116,7 109,6 55,1 

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 
légkondicionálás 3,1 91,9 136,6 123,4 6,1 

* Víz- és hulladékgazdálkodás nélkül. 
a Folyó áron. Az adatok a legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozásokra vonatkoznak. 
b Az exportértékesítés aránya az ágazat összes értékesítésében. 
c Az ipar összesen adatok teljes körűek, az ágazati adatok a legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozásokra 

vonatkoznak. 

10. Építőipar 
Az előző év azonos időszaka = 100,0 

2009. 2010. Megnevezés Megoszlás, 
2009 (%) 

év jan–márc. márc. jan–márc. 
Épületeken végzett munka 50,9 87,4 91,0 98,3 88,4 
Egyéb építményeken végzett munka 49,1 106,2 102,0 89,2 91,8 
Építőipar összesen (építőipari 

termelés) 100,0 95,7 95,0 94,2 89,8 
Ebből:      

épületek építése 27,6 96,5 98,4 90,2 84,3 
egyéb építmények építése 30,5 116,6 114,1 81,6 84,5 
speciális szaképítés 41,9 84,3 87,8 105,9 96,7 
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11. Kiskereskedelmi forgalom 

Az előző év azonos időszaka = 100,0 

2009. 2010. Megnevezés 

2010. jan–
márc., 

folyó áron
(milliárd 
forint) év jan–márc. márc. jan–márc. 

Élelmiszer- és élelmiszer jellegű 
vegyes kiskereskedelem 721,8 95,9 96,1 99,7 97,8 

Ebből:      
élelmiszer jellegű vegyes 

kiskereskedelem 658,1 95,7 95,9 99,1 97,3 
élelmiszer-, ital-, dohányáru- 

kiskereskedelem 63,6 98,3R 97,9 105,1 102,8 
Nem élelmiszertermék 574,3 91,1R 92,6 97,3 95,3 
Ebből:      

iparcikk jellegű vegyes 
kiskereskedelem 54,2 83,2R 85,8 88,4 84,5 

textil-, ruházati és lábbeli-
kiskereskedelem 76,3 95,6R 99,0 96,7 95,9 

bútor-, háztartásicikk-, építőanyag-
kiskereskedelem 198,2 86,1R 88,0 93,1 91,3 

könyv-, újság-, papíráru- és 
egyébiparcikk-kiskereskedelem 132,2 94,3R 93,8 105,2 101,8 

gyógyszer-, gyógyászatitermék-, 
illatszer-kiskereskedelem 97,2 99,8R 99,8 100,1 99,3 

Üzemanyag-kiskereskedelem 225,7 100,1 101,1 91,9 91,0 
Kiskereskedelem összesen 1 521,7 94,7R 95,6 97,6 95,9 
Gépjármű-, járműalkatrész- 

kiskereskedelem 196,2 58,4R 73,0 64,1 67,5 

12. Külkereskedelmi termékforgalom 
(folyó áron) 

Behozatal Kivitel Az egyenleg értéke 

Devizanem 
érték 

az előző 
év azonos 
időszaka 
= 100,0 

érték 

az előző 
év azonos 
időszaka 
= 100,0 

a 
tárgyidő-
szakban 

az előző 
év azonos 
időszaká-

ban 
 2010. márciusa 
Millió euró 5 487,6 116,0 6 140,6 117,8 653,1 486,0 
Millió dollár 7 476,0 122,2 8 356,5 123,5 880,5 650,5 
Milliárd forint 1 466,8 101,6 1 638,4 103,0 171,5 146,8 
 2010. január–márciusa 
Millió euró 14 858,5 112,1 16 175,2 116,9 1 316,7 582,0 
Millió dollár 20 645,6 119,5 22 432,0 124,6 1 786,4 730,2 
Milliárd forint 4 001,7 102,9 4 351,6 106,7 350,0 187,1 

a Első becslés. 
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13. Külkereskedelmi termékforgalom országcsoportok szerint, 
2010. január–február 

(folyó áron, millió euró) 

Behozatal Kivitel Az egyenleg értéke 

Országcsoport 
érték 

az előző 
év azonos 
időszaka 
= 100,0 

érték 

az előző 
év azonos 
időszaka 
= 100,0 

a 
tárgyidő-
szakban 

az előző 
év azonos 
időszaká-

ban 
Európai Unió (EU–27) 6 394,0 111,5 7 979,9 114,3 1 586,0 1 251,0 
Ebből:       

EU–15 5 013,6 111,7 6 075,9 114,3 1 062,3 825,5 
új tagállamok 1 380,4 110,9 1 904,0 114,0 523,6 425,5 

EU-n kívüli országok 2 976,9 106,5 2 054,6 125,4 –922,3 –1 155,1 
Ebből:       

európai országok 1 036,6 103,2 1 035,5 111,2 –1,1 –73,0 
ázsiai országok 1 691,7 113,8 639,6 191,2 –1 052,0 –1 151,4 
többi ország 248,7 82,0 379,5 101,8 130,8 69,3 

Összesen 9 370,9 109,9 10 034,6 116,4 663,6 95,9 

14. A külkereskedelmi termékforgalom árufőcsoportok és országcsoportok 
szerint, 2010. január–február 

(millió euró) 

Ebből 
Árufőcsoport 

Európai 
Unió 

(EU–27) EU–15 új 
tagállamok

EU-n 
kívüli 

országok 
Összesen 

 Behozatal 
Élelmiszerek, italok, dohány 422,7 299,6 123,1 24,5 447,2 
Nyersanyagok 120,3 91,4 28,9 51,3 171,6 
Energiahordozók 293,1 172,3 120,8 773,7 1 066,8 
Feldolgozott termékek 2 544,6 1 960,2 584,4 414,1 2 958,7 
Gépek és szállítóeszközök 3 013,3 2 490,2 523,1 1 713,4 4 726,7 
Összesen 6 394,0 5 013,6 1 380,4 2 976,9 9 370,9 
 Kivitel 
Élelmiszerek, italok, dohány 531,0 308,9 222,1 108,9 639,9 
Nyersanyagok 189,8 130,7 59,1 31,2 221,0 
Energiahordozók 211,4 147,2 64,2 104,3 315,7 
Feldolgozott termékek 2 202,1 1 561,0 641,1 532,6 2 734,7 
Gépek és szállítóeszközök 4 845,7 3 928,1 917,6 1 277,7 6 123,4 
Összesen 7 979,9 6 075,9 1 904,0 2 054,6 10 034,6 
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15. A külkereskedelmi termékforgalom volumenindexei árufőcsoportok és 
országcsoportok szerint, 2010. január–február 

(az előző év azonos időszaka = 100,0) 

Ebből 
Árufőcsoport 

Európai 
Unió 

(EU–27) EU–15 új 
tagállamok

EU-n 
kívüli 

országok 
Összesen 

 Behozatal 
Élelmiszerek, italok, dohány 99,0 100,3 95,8 56,1 95,0 
Nyersanyagok 108,4 103,4 127,7 172,9 122,6 
Energiahordozók 105,5 104,3 107,7 110,4 108,9 
Feldolgozott termékek 104,7 103,0 111,0 102,0 104,3 
Gépek és szállítóeszközök 120,2 123,3 107,2 122,3 120,9 
Összesen 111,1 112,0 108,1 115,3 112,5 
 Kivitel 
Élelmiszerek, italok, dohány 93,1 91,5 95,3 102,9 94,5 
Nyersanyagok 116,2 100,3 181,2 118,4 116,8 
Energiahordozók 131,3 136,0 124,4 77,1 106,9 
Feldolgozott termékek 109,3 111,3 104,5 116,4 110,5 
Gépek és szállítóeszközök 120,0 120,7 117,5 142,4 123,9 
Összesen 114,8 116,1 111,1 126,5 116,9 
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16. A külkereskedelmi termékforgalom fontosabb országok szerint, 
2010. január–február 

(folyó áron) 

Behozatal Kivitel Egyenleg Behozatal Kivitel 
Ország 

millió euró az előző év azonos 
időszaka = 100,0 

Összes forgalom 9 370,9 10 034,6 663,6 109,9 116,4 
Ebből:      

Ausztria 512,5 432,5 –80,0 95,8 103,9 
Belgium 221,4 201,2 –20,3 102,4 125,2 
Csehország 306,7 322,9 16,2 105,9 125,9 
Dánia 67,0 65,3 –1,7 115,1 84,0 
Finnország 43,3 26,9 –16,5 72,0 57,1 
Franciaország 381,7 547,8 166,1 101,1 109,2 
Görögország 14,5 53,6 39,1 127,7 96,9 
Hollandia 426,2 366,7 –59,5 104,2 113,0 
Horvátország 23,4 124,9 101,5 76,5 99,2 
Lengyelország 370,8 367,6 –3,2 107,5 109,6 
Nagy-Britannia 168,6 557,1 388,5 96,8 124,2 
Németország 2 521,5 2 690,5 168,9 124,4 116,0 
Olaszország 390,5 603,4 212,9 110,8 115,1 
Oroszország 781,9 291,2 –490,8 109,4 104,1 
Portugália 16,7 49,5 32,8 121,5 93,3 
Románia 264,0 473,7 209,7 150,7 107,1 
Spanyolország 125,2 346,1 220,9 103,8 132,7 
Svájc 80,9 99,6 18,7 85,2 73,6 
Svédország 67,9 96,8 28,9 89,8 120,3 
Szerbiaa 27,1 126,5 99,4 86,1 111,2 
Szlovákia 315,9 504,3 188,3 94,9 128,2 
Szlovénia 80,9 112,9 32,1 104,5 104,7 
Ukrajna 56,8 151,2 94,4 87,6 163,0 
Japán 216,2 61,7 –154,5 94,7 141,7 
Kínab 609,4 173,6 –435,7 103,6 203,6 
Koreai Köztársaság 325,2 23,5 –301,6 229,9 129,7 
Malajzia 16,0 12,5 –3,5 57,5 326,3 
Szingapúr 95,7 39,7 –56,0 85,0 247,2 
Tajvan 173,4 6,6 –166,9 171,4 209,0 
Egyesült Államok 162,7 194,5 31,8 73,5 85,6 

a Koszovó nélkül. 
b Hongkong nélkül. 
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17. Turizmus, vendéglátás 
Az előző év azonos időszaka = 100,0 

2009. 2010. Megnevezés 2010. 
jan–márc.

év jan–márc. márc. jan–márc. 
Kereskedelmi szálláshelyek      
vendégeinek száma, ezer fő 1 144 91,7 85,6 108,1 104,0 
vendégéjszakáinak száma, ezer 2 778 91,6 85,8 110,5 105,2 
külföldi vendégek száma, ezer fő 499 90,3 81,2 109,5 107,4 
külföldiek vendégéjszakáinak száma, ezer 1 333 90,2 83,3 108,0 106,0 
belföldi vendégek száma, ezer fő 644 92,8 89,2 106,9 101,5 
belföldiek vendégéjszakáinak száma, ezer 1 446 92,9 88,1 113,1 104,4 
Vendéglátóhelyek forgalma, milliárd Ft 148,7 92,9 91,7 99,2 97,7 

 

18. Áralakulás 

18.1. Termelőiár-indexek 
(az előző év azonos időszaka = 100,0) 

2009. 2010. 
Megnevezés 

év márc. jan–márc. márc. jan–márc. 
Mezőgazdasági termékek 

termelőiár-indexea 90,5 73,5 71,7 95,9 100,2 
Ezen belül:      

növénytermesztési és kertészeti 
termékek 87,3 65,3 62,1 94,6 101,8 

élő állatok és állati termékek 95,4 94,8 95,5 98,1 97,7 
Az ipar termelőiár-indexe 104,9 109,1 107,7 96,5 97,7 
Ezen belül:      

belföldi értékesítés árindexe 101,3 104,6 104,9 101,2 100,9 
exportértékesítésiár-index 107,4 112,2 109,7 92,1 94,7 

Az építőipar termelőiár-indexeb 103,1 .. 104,8 .. 100,6 
a A 2005. évi értékesítés súlyarányaival számolva. 
b Az építőipar temelőiár-indexére negyedévente állnak rendelkezésre az adatok. 
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18.2. Külkereskedelmi árindexek 
(az előző év azonos időszaka = 100,0) 

2009. 2010. 
Árufőcsoport 

év jan–febr. febr. jan–febr. 
 Behozatal 
Élelmiszerek, italok, dohány 107,0 110,4 91,0 93,6 
Nyersanyagok 93,1 106,9 95,1 95,5 
Energiahordozók 88,3 111,4 90,9 86,4 
Feldolgozott termékek 101,1 104,1 93,4 94,5 
Gépek és szállítóeszközök 104,3 106,3 90,5 91,8 
Összesen 101,2 106,3 91,6 92,1 
 Kivitel 
Élelmiszerek, italok, dohány 98,3 97,6 90,0 91,6 
Nyersanyagok 86,5 105,4 91,0 89,9 
Energiahordozók 83,2 94,6 103,9 98,8 
Feldolgozott termékek 101,3 104,4 93,9 95,4 
Gépek és szállítóeszközök 106,3 108,4 90,2 92,3 
Összesen 103,0 105,8 91,7 93,3 

18.3. Fogyasztóiár-indexek 
(az előző év azonos időszaka = 100,0) 

2009. 2010. 
Árufőcsoport 

év jan–ápr. ápr. jan–ápr. 
Élelmiszerek 104,4 104,7 102,4 102,4 
Szeszes italok, dohányáruk 107,5 105,4 110,9 111,1 
Ruházkodási cikkek 100,5 99,8 100,1 100,9 
Tartós fogyasztási cikkek 102,6 99,8 102,1 103,3 
Háztartási energia 108,2 113,0 103,7 103,6 
Egyéb cikkek, üzemanyagok 101,1 97,0 111,2 111,9 
Szolgáltatások 104,6 103,3 105,7 105,8 
Összesen 104,2 103,1 105,7 105,9 
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19. Az alkalmazásban állók száma* 

Átlagos létszám (ezer fő) Az előző év azonos 
időszaka = 100,0 

Ágazat 
2009 2010.  

jan–márc. 2009 2010.  
jan–márc. 

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 82,8 74,1 98,3 93,5 
Ipar 681,7 654,4 89,5 92,1 
Ebből:     

feldolgozóipar 606,4 583,0 88,5 91,6 
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 

légkondicionálás 25,7 24,9 96,4 95,6 
Építőipar 117,8 109,0 92,1 93,0 
Kereskedelem, gépjárműjavítás 345,4 341,4 94,6 95,6 
Szállítás, raktározás 186,2 184,1 97,0 97,3 
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 80,4 79,9 91,5 97,8 
Információ és kommunikáció 65,3 65,3 109,2 98,3 
Pénzügyi, biztosítási tevékenység 70,2 67,4 97,0 93,1 
Ingatlanügyletek 29,6 27,9 93,1 93,1 
Szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység 72,5 74,2 99,8 101,4 
Adminisztratív és szolgáltatást támogató 

tevékenység 109,9 126,1 92,4 113,0 
Közigazgatás, védelem, kötelező 

társadalombiztosítása 293,5 257,7 111,7 100,0 
Oktatása 256,5 267,2 98,8 103,7 
Humán-egészségügyi, szociális ellátása 213,3 238,4 101,8 112,7 
Művészet, szórakoztatás, szabadidő 37,7 35,7 98,9 94,7 
Egyéb szolgáltatás 17,8 20,6 101,8 118,1 
Nemzetgazdaság összesen 2 660,7 2 623,4 96,3 98,2 
Ebből:     

versenyszféra 1 821,9 1 778,1 93,3 94,9 
költségvetési szféra 747,9 747,0 103,6 105,3 

* A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, az összes költségvetési és társadalombiztosítási intézmény, valamint a 
kijelölt nonprofit szervezetek adatai. 

a A költségvetési szakfeladatok 2010. január 1-től érvényes besorolási rendje miatt a költségvetés ágazati munkaügyi 
adatai a korábbi évek adataival csak korlátozottan összehasonlíthatóak. 

20. Nyilvántartott álláskeresők* 

Létszám (ezer fő) Az előző év azonos időszaka 
= 100,0 Megnevezés 

2009 2010. I. n.év 2009 2010. I. n.év 
Nyilvántartott álláskeresők (regisztrált 

munkanélküliek) számaa 604,6 644,2 126,7 114,2 
Ebből:     

pályakezdő 51,3 53,2 123,4 115,0 
szakképzetlenb 291,1 306,0 118,9 108,5 
diplomás 28,5 30,6 144,3 147,2 
nyilvántartásba belépők 75,7 55,1 100,6 84,5 

* A Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak a negyedévek utolsó hónapjának 20-ára vonatkozó adatai. 
a A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 2005. nov. 1-jei 

változásaival összhangban. 
b A szakképzetlenek közé sorolják a legfeljebb 8 általánost és gimnáziumot végzett álláskeresőket. 
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21. Regionális munkaügyi adatok, 2010. I. negyedév* 
Foglalkoztatottak Munkanélküliek Foglalkoztatási Munkanélküliségi 

Területi egység 
száma (ezer fő) ráta (%) 

Közép-Magyarország 1 227,6 120,8 54,0 9,0 
Közép-Dunántúl 422,6 55,3 49,6 11,6 
Nyugat-Dunántúl 403,5 40,3 52,1 9,1 
Dél-Dunántúl 333,1 52,8 45,6 13,7 
Észak-Magyarország 387,1 78,8 42,2 16,9 
Észak-Alföld 475,5 88,9 42,1 15,7 
Dél-Alföld 469,9 60,9 46,6 11,5 
Összesen 3 719,3 497,8 48,4 11,8 

* A munkaerő-felmérés adatai alapján, a 15–74 éves népességen belül. 

22. Az alkalmazásban állók havi nominális átlagkeresete,  
2010. január–március* 

Bruttó Nettó Bruttó Nettó 

Ágazat 
havi átlagkereset (forint) 

kereset indexe 
(az előző év azonos 
időszaka = 100,0) 

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 133 455 95 935 104,9 108,1 
Ipar 199 419 130 499 108,1 112,9 
Ebből:     

feldolgozóipar 194 840 127 982 108,0 112,6 
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 

légkondicionálás 328 166 197 047 109,7 117,3 
Építőipar 151 054 104 160 104,2 108,0 
Kereskedelem, gépjárműjavítás 186 676 123 097 107,4 111,1 
Szállítás, raktározás 190 657 128 033 103,3 110,6 
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 128 070 92 246 104,9 108,0 
Információ és kommunikáció 383 360 221 390 102,9 108,8 
Pénzügyi, biztosítási tevékenység  438 112 249 546 100,9 107,1 
Ingatlanügyletek 177 581 118 564 105,4 109,8 
Szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység 300 918 181 047 103,8 109,8 
Adminisztratív és szolgáltatást támogató 

tevékenység 142 660 100 579 98,3 104,4 
Közigazgatás, védelem, kötelező 

társadalombiztosítása 265 513 167 172 108,8 118,4 
Oktatása 213 898 142 425 109,2 118,7 
Humán-egészségügyi, szociális ellátása 160 933 112 967 98,9 105,9 
Művészet, szórakoztatás, szabadidő 187 908 127 781 108,1 115,5 
Egyéb szolgáltatás 148 939 104 180 95,8 101,8 
Nemzetgazdaság összesen 206 953 135 006 105,7 111,9 
Ebből:     

versenyszféra 203 798 132 213 105,4 110,5 
költségvetési szféra 218 365 143 494 106,5 115,4 

* Az adatok a teljes munkaidőben alkalmazásban állókra vonatkoznak. 
a A költségvetési szakfeladatok 2010. január 1-től érvényes besorolási rendje miatt a költségvetés ágazati munkaügyi 

adatai a korábbi évek adataival csak korlátozottan összehasonlíthatóak. 
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23. A háztartások pénzvagyona* 
(folyó áron, milliárd forint) 

Megnevezés 2009. márc. 31. 2009. dec. 31. 2010. márc. 31. 
Készpénz és betétek 9 747,3 9 784,7R 9 463,2 
Ebből:    

készpénz, forint 1 878,5 1 718,5R 1 669,7 
betét, forint 6 249,8 6 478,0 6 171,9 

Nem részvény értékpapír 1 415,7 1 382,3R 1 438,8 
Hitelek, kölcsönök 214,9 228,0 237,7 
Tulajdonosi részesedés 8 673,9 9 362,8 9 758,0 
Ebből:    

részvények, üzletrészek 7 030,1 7 511,3 7 700,9 
befektetési jegyek 1 643,8 1 851,6 2 057,1 

Biztosítástechnikai tartalékok 4 278,6 5 351,2R 5 616,4 
Ebből:    

életbiztosítási díjtartalék 1 389,7 1 562,3R 1 618,4 
nyugdíjpénztári vagyon 2 555,2 3 466,8 3 659,6 

Háztartások bruttó pénzvagyona 
(háztartások követelései) 25 251,1 27 021,2R 27 441,7 

Hitelek, kölcsönök 10 548,7 9 662,3R 9 723,5 
Ebből:    

hitelintézetek ingatlanhitele 4 302,7 4 000,5R 4 006,9 
hitelintézetek fogyasztási és egyéb 

hitele 4 240,9 3 887,6R 3 923,3 
egyéb hitel 2 005,2 1 774,1R 1 793,3 

Háztartások tartozásai 11 269,0 10 433,9R 10 415,3 
Háztartások nettó pénzügyi vagyona 13 982,1 16 587,3R 17 026,4 

* Adatforrás: Magyar Nemzeti Bank. 
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24. Államháztartás és központi költségvetés, 2010. január–április* 
(folyó áron) 

Az éves 
előirányzat 2009. jan–ápr. 

Bevételek, kiadások Milliárd forint 
százalékában 

Államháztartás egyenlegea –637,0 x x 
Ebből:    
Központi költségvetés    
Bevételek 2 624,4 33,1 104,5 
Ebből:    

gazdálkodó szervek befizetései 257,6 24,2 78,2 
fogyasztáshoz kapcsolt adók 972,5 30,0 114,6 
lakosság befizetései 644,1 31,4 93,1 
költségvetési szervek és fejezeti 

kezelésű előirányzatok 581,4 44,8 125,5 
elkülönített állami pénzalapok 

befizetései 2,7 33,3 5,0 
adósságszolgálattal kapcsolatos 

bevételek 125,1 105,8 216,2 
uniós elszámolások 19,3 178,6 61,1 

Kiadások 3 274,0 37,4 107,5 
Ebből:    

egyedi és normatív támogatás 43,6 27,1 437,5 
fogyasztóiár-kiegészítés 37,3 34,4 98,6 
lakástámogatások 54,0 36,7 74,2 
garancia és hozzájárulás a tb-hez 403,6 33,4 126,3 
családi támogatások, szociális 

juttatások 211,2 32,9 98,5 
költségvetési szervek kiadásai 819,7 44,5 106,8 
szakmai fejezeti kezelésű 

előirányzatok kiadásai 601,7 36,6 112,9 
helyi önkormányzatok támogatása 489,3 42,0 106,6 
adósságszolgálat, kamattérítés 436,6 37,9 98,1 
hozzájárulás az EU költségvetéséhez 86,4 39,2 86,5 

Egyenleg (privatizációs bevétel nélkül) –649,5 x x 

* Adatforrás: Pénzügyminisztérium. 
a Helyi önkormányzatok nélkül. 
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25. Fizetési mérleg* 
(millió euró) 

Megnevezés 2008 2009. I–IV. n.év 
Áruk   

kivitel 72 742 58 768 
behozatal 72 806 54 755 
egyenleg –64 4 012 

Szolgáltatások   
bevétel 13 819 13 064 
kiadás 12 859 11 590 
egyenleg 960 1 474 
ebből:   

idegenforgalom 1 361 1 473 
Jövedelmek   

bevétel 4 918 4 373 
kiadás 12 632 9 982 
egyenleg –7 714 –5 609 

Viszonzatlan folyó átutalások egyenlege –686 309 
Folyó fizetési mérleg egyenlege –7 504 186 
Nem adóssággeneráló finanszírozás, 

egyenleg 27 1 979 
Ebből:   

részvény és egyéb részesedés, 
újrabefektetett jövedelem 

  

- külföldön, egyenleg –2 055 –791 
- Magyarországon, egyenleg 4 533 2 751 

portfólióbefektetésekből részvény és egyéb 
részesedés, egyenleg –2 452 19 

* Adatforrás: Magyar Nemzeti Bank. Az adatok meghatározott időrend szerint revideáltak. A speciális célú – külföldön 
tevékenységet végző, passzív pénzközvetítői funkciót betöltő – vállalatok adatai nélkül. 

26. Külföldi adósságállomány* 
(millió euró) 

Megnevezés 2008. dec. 31. 2009. jún. 30. 2009. dec. 31. 
Bruttó 98 788 102 119 103 409 
Nettó 54 838 53 356 51 906 
Ebből:    

államháztartás és MNB 14 298 16 062 14 773 

* Adatforrás: Magyar Nemzeti Bank. A speciális célú – külföldön tevékenységet végző, passzív pénzközvetítői funkciót 
betöltő – vállalatok adatai nélkül, és a közvetlen tőkebefektetéseken belüli egyéb tőke nélkül. 
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27. A Budapesti Értéktőzsde összefoglaló adatai* 
(milliárd forint) 

Piaci tőkeérték Azonnali forgalom 
Értékpapír 2009. 

ápr. 30. 
2010. 

ápr. 30. 2009 2010.  
jan–ápr. 

Összesen 14 481,5 18 640,0 5 481,7 2 042,7 
Ebből:     

részvények 3 583,9 6 619,6 5 138,2 1 989,2 
államkötvények 7 898,5 9 171,4 150,6 20,4 
kincstárjegyek 1 315,5 1 225,3 123,1 0,2 

* Adatforrás: Budapesti Értéktőzsde. 

28. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe (BUX)* 
(1991. január 2. = 1000,00) 

Megnevezés 2009. ápr. 2009 2010. ápr. 
Maximum 12 878,61 21 612,57 25 322,96 
Minimum 11 161,03 9 461,29 23 797,60 
Záró érték (az időszak végén) 12 872,14 21 227,01 24 764,76 

* Adatforrás: Budapesti Értéktőzsde. 
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29. Területi adatok 
Gazdasági szervezetek 

beruházásainak  
teljesítményértéke, 

2009b 

Ipari* 
termelés, 

2010. jan–
márc.c 

Építőipari 
termelés, 

2010. jan–
márc.b,c Területi egység 

A népesség 
megoszlása 

(%)a 
milliárd 
forint 

egy lakosra 
jut  

(ezer forint) 

az előző év azonos 
időszaka = 100,0 

Budapest 17,2 1 399,7 815,2 103,1 84,5 
Pest 12,3 253,6 207,7 106,7 74,6 

Közép-Magyarország 29,5 1 653,3 562,7 104,3 82,5 
Fejér 4,3 111,0 259,3 107,1 76,3 
Komárom-Esztergom 3,1 128,9 410,5 91,8 123,8 
Veszprém 3,6 49,3 137,0 121,1 91,2 

Közép-Dunántúl 11,0 289,2 262,4 99,9 94,3 
Győr-Moson-Sopron 4,5 167,4 373,7 118,0 101,5 
Vas 2,6 42,3 162,6 106,4 86,6 
Zala 2,9 36,7 127,1 98,7 81,8 

Nyugat-Dunántúl 9,9 246,4 247,1 112,0 93,5 
Baranya 3,9 91,4 232,0 87,6 107,0 
Somogy 3,2 70,3 219,1 132,1 222,8 
Tolna 2,3 62,1 264,1 101,4 98,9 

Dél-Dunántúl 9,4 223,8 235,6 108,5 143,8 
Borsod-Abaúj-Zemplén 6,9 115,6 165,8 102,3 92,7 
Heves 3,1 54,9 175,3 129,6 65,9 
Nógrád 2,0 16,1 78,0 112,8 83,3 

Észak-Magyarország 12,1 186,5 153,4 109,0 81,3 
Hajdú-Bihar 5,4 110,9 205,0 83,4 89,1 
Jász-Nagykun-Szolnok 3,9 58,8 149,5 125,3 99,3 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 5,6 63,9 113,5 88,2 95,0 

Észak-Alföld 14,9 233,6 156,0 103,7 93,3 
Bács-Kiskun 5,3 71,6 135,4 106,0 103,3 
Békés 3,7 44,7 121,1 91,2 103,8 
Csongrád 4,2 66,8 157,6 101,2 102,5 

Dél-Alföld 13,2 183,1 138,5 101,1 103,0 
Összesen 100,0 3 016,0 300,9 104,5 89,8 

* Víz- és hulladékgazdálkodás nélkül. 
a 2010. január 1-jei népességgel számolva. 
b Székhely szerinti adatok. 
c A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások adatai, az összesen azonban teljes körre vonatkozik. 
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29. Területi adatok (folytatás) 
Nettó nominális kereset, 

2010. I. n.éva 
Lakásépítés, 
2010. I. n.év 

Területi egység 
forint 

az előző év 
azonos idő-

szaka = 
100,0 

használatba 
vett lakások 

száma 

az előző év 
azonos idő-

szaka = 
100,0 

tízezer 
lakosra jut 

Budapest 164 403 112,0 1 510 79,8 8,8 
Pest 123 782 111,2 1 132 85,2 9,2 

Közép-Magyarország 156 047 111,9 2 642 82,0 9,0 
Fejér 128 591 117,4 255 106,7 6,0 
Komárom-Esztergom 130 250 113,9 82 83,7 2,6 
Veszprém 114 785 111,6 124 70,5 3,5 

Közép-Dunántúl 125 306 114,6 461 89,9 4,2 
Győr-Moson-Sopron 127 189 113,5 284 91,6 6,3 
Vas 116 985 113,5 150 48,1 5,8 
Zala 111 092 110,4 75 42,4 2,6 

Nyugat-Dunántúl 120 517 112,8 509 63,7 5,1 
Baranya 120 432 112,3 81 58,3 2,1 
Somogy 111 942 112,0 124 55,6 3,9 
Tolna 120 621 111,5 23 69,7 1,0 

Dél-Dunántúl 117 377 112,0 228 57,7 2,4 
Borsod-Abaúj-Zemplén 115 173 110,8 197 87,9 2,8 
Heves 123 402 113,4 64 95,5 2,1 
Nógrád 111 517 111,0 22 56,4 1,1 

Észak-Magyarország 116 806 111,5 283 85,8 2,3 
Hajdú-Bihar 118 688 112,4 127 52,3 2,4 
Jász-Nagykun-Szolnok 108 446 108,5 86 37,7 2,2 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 110 138 111,4 181 84,2 3,2 

Észak-Alföld 112 803 110,7 394 57,4 2,6 
Bács-Kiskun 111 538 111,6 205 110,2 3,9 
Békés 110 447 112,4 53 57,6 1,4 
Csongrád 119 590 113,5 103 26,1 2,4 

Dél-Alföld 114 039 112,5 361 53,7 2,7 
Összesen 135 006 111,9 4 878 79,7 4,9 

a Székhely szerinti adatok. 
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30. Nemzetközi konjunktúra-jelzőszámok 
30.1. Bruttó hazai termék (GDP)* 

2009a 2009. 
III. n.év 

2009. 
IV. n.év 

2010. 
I. n.év 

Ország, országcsoport összesen 
(milliárd 

euró) 

egy főre 
jutó 

(PPS)b 

volumenindex, 
előző év azonos időszaka = 100,0 

EU–27 11 805,7 23 600 95,8 95,7 97,7 100,3 
Ausztria 276,9 29 300 96,4 96,8 98,3 100,5 
Bulgária 33,9 9 700 95,0 94,6 94,1 .. 
Csehország 137,2 18 900 95,8 95,5 96,9 .. 
Észtország 13,7 14 300 85,9 84,4 90,5 .. 
Görögország 237,5 22 700 98,0 97,5 97,5 .. 
Lengyelország 310,1 14 200 101,7 101,4 103,1 .. 
Litvánia 26,7 13 000 85,2 85,3 87,5 97,2 
Magyarország 93,1 14 900 93,7 92,9 96,0 100,1 
Németország 2 407,2 27 200 95,0 95,2 97,8 101,5 
Olaszország 1 520,9 23 700 95,0 95,3 97,2 100,6 
Portugália 163,9 18 300 97,3 97,5 99,0 .. 
Szlovákia 63,3 17 000 95,3 95,1 97,4 104,6 
Szlovénia 34,9 20 500 92,2 91,3 94,2 .. 

Egyesült Államok 10 221,0 37 200 97,6 97,4 100,1 102,5 
Japán 3 638,3 26 000 94,8 95,1 98,6 .. 

* Adatforrás: EUROSTAT. A negyedéves volumenindexek az EU-27-re, Ausztriára, Csehországra, Görögországra, 
Litvániára, Németországra, Olaszországra, Portugáliára, Lengyelországra, Szlovéniára, az Egyesült Államokra és 
Japánra szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazítottak. Magyarország, Bulgária, Észtország és Szlovákia 
negyedéves volumenindexei szezonálisan nem kiigazítottak. 

a EUROSTAT előrejelzés. 
b Vásárlóerő-egység. 

30.2. Külkereskedelmi termékforgalom* 
Behozatal Kivitel Egyenleg 

Ország, országcsoport 
2010.  

jan–febr. 
(milliárd 

euró) 

előző év 
azonos 

időszaka = 
100,0a 

2010.  
jan–febr. 
(milliárd 

euró) 

előző év 
azonos 

időszaka = 
100,0a 

2010.  
jan–febr. 
(milliárd 

euró) 
EU–27 561,2 104,4 548,3 107,0 –12,9 
Ausztria 16,2 101,0 15,5 102,0 –0,6 
Csehország 12,6 111,0 13,8 116,0 1,1 
Észtország 1,2 103,0 1,1 118,0 0,0 
Görögország 6,3 93,0 2,0 93,0 –4,3 
Lengyelország 18,1 114,0 16,8 116,0 –1,3 
Litvánia 2,2 110,0 1,9 106,0 –0,2 
Magyarország 9,5 111,0 10,2 117,0 0,7 
Németország 113,0 100,0 133,6 104,0 20,6 
Olaszország 50,9 107,0 45,2 104,0 –5,7 
Portugália 8,1 105,0 5,3 109,0 –2,8 
Szlovákia 6,5 108,0 6,5 115,0 0,0 
Szlovénia 3,0 103,0 3,0 104,0 0,0 

* Adatforrás: EUROSTAT. 
a Folyó euróárak alapján. 
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30.3. Ipari termelés volumenindexe* 
(előző év azonos időszaka = 100,0) 

2009. 2010. 
Ország, országcsoport 

év IV. n.év I. n.év jan. febr. márc. 
EU–27 86,0 93,0 103,6 101,6 103,3 106,1 
Ausztria 88,1 94,5 .. 97,1 100,6 .. 
Bulgáriaa 82,6 86,7 96,3 99,4 90,2 99,6 
Csehországa 87,1 96,9 106,9 107,5 107,0 108,4 
Észtország 74,1 84,7 105,8 101,2 105,0 111,6 
Görögország 90,8 92,8 93,6 94,6 89,6 95,5 
Lengyelország 96,4 104,6 110,3 111,0 110,2 111,2 
Litvánia 85,4 92,0 95,7 92,2 94,9 101,5 
Magyarország 82,3 93,0 105,3 105,1 108,1 102,8 
Németország 83,2 90,9 106,1 103,2 106,6 109,1 
Olaszország 81,7 90,7 102,8 99,6 102,8 106,4 
Portugália 91,5 95,6 102,8 103,4 102,9 105,6 
Románia 94,1 103,2 104,5 106,2 99,6 105,8 
Szlovákia 85,9 101,6 120,3 121,0 120,7 119,3 
Szlovéniaa 82,5 92,2 99,6 91,6 101,3 106,6 

Egyesült Államok 90,2 95,3 102,4 101,1 102,2 104,0 
Japán 78,7 95,1 125,7 119,6 130,0 127,9 

* Víz- és hulladékgazdálkodás nélkül. A havi és a negyedéves adatok munkanaptényezővel kiigazítottak. 
 Adatforrás: EUROSTAT, OECD. 
a EUROSTAT becslés. 

30.4. Fogyasztóiár-index* 
(előző év azonos időszaka = 100,0) 

2009. 2010. 
Ország, országcsoport 

év IV. n.év I. n.év jan. febr. márc. 
EU–27 101,0 101,0 101,7 101,7 101,5 101,9 
Ausztria 100,4 100,6 101,3 101,2 100,9 101,8 
Bulgária 102,5 100,9 102,0 101,8 101,7 102,4 
Csehország 100,6 100,0 100,4 100,4 100,4 100,4 
Észtország 100,2 98,0 100,0 99,0 99,7 101,4 
Görögország 101,3 102,0 103,0 102,3 102,9 103,9 
Lengyelország 104,0 103,8 103,4 103,9 103,4 102,9 
Litvánia 104,2 101,2 99,6 99,7 99,4 99,6 
Magyarország 104,0 104,9 105,8 106,2 105,6 105,7 
Németország 100,2 100,3 100,8 100,8 100,5 101,2 
Olaszország 100,8 100,7 101,3 101,3 101,1 101,4 
Portugália 99,1 99,2 100,3 100,1 100,2 100,6 
Románia 105,6 104,5 104,6 105,2 104,5 104,2 
Szlovákia 100,9 100,0 100,0 99,8 99,8 100,3 
Szlovénia 100,9 101,4 101,7 101,8 101,6 101,8 

Egyesült Államok 99,6 101,4 102,4 102,6 102,1 102,3 
Japán 98,6 98,0 98,8 98,7 98,9 98,9 

* Harmonizált fogyasztóiár-indexek (HICP) az Európai Unióra és tagállamaira. 
 Adatforrás: EUROSTAT, OECD. 



TÁBLÁZATOK 91 

30.5. Munkanélküliségi ráta* 
(%) 

2009. 2010. 
Ország, országcsoport 

év IV. n.év I. n.év jan. febr. márc. 
EU–27 8,9 9,4 9,6 9,5 9,6 9,6 
Ausztria 4,8 4,9 4,9 4,8 4,9 4,9 
Bulgária 6,8 8,0 8,6 8,4 8,6 8,7 
Csehország 6,7 7,4 7,8 7,7 7,9 7,9 
Észtország 13,8 15,5 .. .. .. .. 
Franciaország 9,5 10,0 10,1 10,0 10,1 10,1 
Lengyelország 8,2 8,7 9,0 8,9 9,0 9,1 
Litvánia 13,7 15,8 .. .. .. .. 
Magyarország 10,0 10,6 11,1 11,1 11,1 11,0 
Németország 7,5 7,5 7,4 7,4 7,4 7,3 
Portugália 9,6 10,2 10,4 10,3 10,3 10,5 
Románia 6,9 7,6 .. .. .. .. 
Spanyolország 18,0 19,0 19,0 18,9 19,0 19,1 
Szlovákia 12,0 14,0 14,1 14,1 14,1 14,1 
Szlovénia 5,9 6,4 6,2 6,2 6,1 6,2 

Egyesült Államok 9,3 10,0 9,7 9,7 9,7 9,7 
Japán 5,1 5,2 .. 4,9 4,8 .. 

* Szezonálisan kiigazított harmonizált ráták a munkaerő-felmérés szerint. 
 Adatforrás: EUROSTAT. 

30.6. Devizaárfolyamok* 
 

2009. 2010. 
Ország, országcsoport 

év I. n.év jan. febr. márc. 
Eurózóna, euró 0,69 0,75 0,72 0,74 0,74 
Bulgária, leva 1,36 1,47 1,40 1,44 1,45 
Csehország, korona 18,38 20,58 18,78 19,14 18,87 
Észtország, korona 10,86 11,76 11,20 11,53 11,61 
Lengyelország, zloty 2,85 3,52 2,90 2,93 2,87 
Litvánia, litas 2,40 2,59 2,47 2,54 2,56 
Magyarország, forint 187,71 231,57 194,15 198,89 197,16 
Románia, lej 2,94 3,18 2,94 3,03 3,04 

Japán, jen 92,43 98,56 90,33 89,11 93,43 

* Nemzeti valuta/USD-középárfolyam, az időszak végén. 
 Adatforrás: EUROSTAT. 
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31. A népmozgalom összefoglaló adatai* 

Élveszü-
letések 

Halálozá-
sok 

Termé-
szetes 
fogyás 

Élveszü-
letések 

Halálozá-
sok Év, hónap  

Népesség 
az 

időszak 
végén 

(ezer fő) száma ezer lakosra 

Ezer élve-
szülöttre 
jutó egy 

éven aluli 
meghalt 

1990 10 373 125 679 145 660 –19 981 12,1 14,0 14,8 
2001 10 175 97 047 132 183 –35 136 9,5 13,0 8,1 
2002 10 142 96 804 132 833 –36 029 9,5 13,1 7,2 
2003 10 117 94 647 135 823 –41 176 9,3 13,4 7,3 
2004 10 098 95 137 132 492 –37 355 9,4 13,1 6,6 
2005 10 077 97 496 135 732 –38 236 9,7 13,5 6,2 
2006 10 066 99 871 131 603 –31 732 9,9 13,1 5,7 
2007 10 045 97 613 132 938 –35 325 9,7 13,2 5,9 
2008 10 031 99 149 130 027 –30 878 9,9 13,0 5,6 
2009+ 10 013 96 450 130 350 –33 900 9,6 13,0 5,1 
2009.+        
január 10 028 8 405 12 413 –4 008 9,9 14,6 5,6 
február 10 025 7 356 11 092 –3 736 9,6 14,4 4,4 
március 10 022 7 920 12 134 –4 214 9,3 14,3 5,2 
április 10 021 7 633 10 663 –3 030 9,3 12,9 5,4 
május 10 020 7 779 10 573 –2 794 9,1 12,4 5,5 
június 10 020 8 068 9 916 –1 848 9,8 12,0 4,7 
július 10 020 8 963 10 338 –1 375 10,5 12,1 5,4 
augusztus 10 019 8 346 10 011 –1 665 9,8 11,8 4,8 
szeptember 10 019 8 609 9 835 –1 226 10,5 11,9 6,3 
október 10 018 8 261 10 776 –2 515 9,7 12,7 5,1 
november 10 016 7 283 10 814 –3 531 8,8 13,1 4,5 
december 10 013 7 827 11 785 –3 958 9,2 13,9 4,6 
2010.+        
január 10 011 7 965R 11 454R –3 489R 9,4 13,5 4,0R 
február 10 009 7 414R 10 553R –3 139R 9,7R 13,7R 3,8 
március 10 007 8 154 11 247 –3 093 9,6 13,2 4,4 
április        
május        
június        
július        
augusztus        
szeptember        
október        
november        
december        
jan–márc. 10 007 23 533 33 254 –9 721 9,5 13,5 4,1 
2010. jan–márc. 

2009. jan–márc. 
százalékában 99,9 99,4 93,3 81,3 99,5 93,5 80,5 

* Születéskor várható élettartam, 2008: férfi: 69,8 év, nő: 77,8 év, átlag:73,8. Nettó reprodukciós együttható 2008-ban 
0,652. (A 2008. évi halandósági tábla alapján számítva.) 2001-től a közölt népességadatok a 2001. február 1-jei 
népszámlálás bázisán a természetes népmozgalmi statisztika (élveszületés, halálozás), valamint a nemzetközi 
vándorlás adatainak felhasználásával kerültek továbbszámításra. 
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32. Regisztrált bűncselekmények* 

Összesen Az előző év azonos időszaka = 
100,0 Megnevezés 

2008 2009 ezen belül: 
Budapesten 2008 2009 ezen belül: 

Budapesten 
Bűncselekmények száma, 

ezer 408,4 394,0 104,2 95,7 96,5 97,1 
Ebből:       

bűntett 163,1 153,2 47,3 94,2 93,9 96,7 
vétség 245,3 240,8 56,9 96,7 98,2 97,4 

A bűncselekményekből:       
erőszakos, garázda 

jellegű, ezer 33,0 32,3 5,9 111,3 97,9 90,8 
közterületen elkövetett, 

ezer 120,7 101,0 32,1 96,5 83,7 84,5 
Százezer lakosra jutó 

bűncselekmény 4 066,0 3 928,2 6 100,2 95,8 96,6 96,8 
Sértett természetes 

személyek száma, ezer 211,5 213,7 56,2 91,5 101,0 99,5 
Ebből:       

gyermekkorú sértett, ezer 
fő 5,9 5,1 0,6 128,7 86,4 100,0 

Vagyon elleni 
bűncselekménnyel okozott 
kár, milliárd Ft 100,9 101,7 39,7 86,2 100,8 101,5 

Az eljárások során megtérült 
kár, milliárd Ft 11,4 7,4 2,8 159,2 64,9 133,3 

Gazdasági 
bűncselekmények 
elkövetési értéke, milliárd 
Ft 46,1 41,6 18,6 84,9 90,2 85,3 

Elkobzással biztosított érték, 
milliárd Ft 3,8 3,0 0,4 20,0 78,9 133,3 

Bűnelkövetők száma, ezer 116,6 112,8 16,3 100,4 96,7 100,6 
Ebből:       

fiatalkorú, ezer fő 11,4 10,0 1,0 104,8 87,7 83,3 
külföldi állampolgár, ezer fő 4,0 4,0 0,7 91,5 100,0 100,0 

* 2008. december 31-ig "ismertté vált bűncselekmények". 
Adatforrás: www.crimestat.b-m.hu, Kriminálstatisztikai Értesítő, ERÜBS. 
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FÜGGELÉK 
2009-től a publikációkban használt TEÁOR’08 nómenklatúra szerinti 

nemzetgazdasági ágak teljes és a tájékoztatásban előforduló 
közérthető, rövid megnevezései 

 
Teljes megnevezés TEÁOR’08 Rövid megnevezés 

A Mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat A Mezőgazdaság 
B Bányászat, kőfejtés B Bányászat 
C Feldolgozóipar C Feldolgozóipar 
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicioná-

lás 
D Energiaipar 

E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulla-
dékgazdálkodás, kármentesítés 

E Víz- és hulladékgazdálko-
dás 

F Építőipar F Építőipar 
G Kereskedelem, gépjárműjavítás G Kereskedelem 
H Szállítás, raktározás H Szállítás és raktározás 
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás I Vendéglátás 
J Információ, kommunikáció J Információ és kommuni-

káció 
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység K Pénzügyi szolgáltatás 
L Ingatlanügyletek L Ingatlanügyletek 
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység M Tudományos és műszaki 

tevékenység 
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevé-

kenység 
N Adminisztratív szolgálta-

tás 
O Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombizto-

sítás 
O Közigazgatás 

P Oktatás P Oktatás 
Q Humán egészségügyi, szociális ellátás Q Egészségügyi szolgáltatás 
R Művészet, szórakoztatás, szabadidő R Művészet és szabadidő 
S Egyéb szolgáltatás S Egyéb szolgáltatás 
T Háztartás munkaadói tevékenysége, termék elő-

állítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra 
T Háztartások tevékenysége 

U Területen kívüli szervezet U Területen kívüli szervezet 
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A KSH Jelenti időszaki információk témáinak jegyzéke 

Évfolyam Szám Cím 
   

2008 1 Külkereskedelmi termékforgalom, 2007 
 2 Közlekedési körkép, 2007 

(a hosszabb távú tendenciák tükrében) 
 3 Nyomtatott és on-line sajtótermékek 
 4 Keresetek alakulása Magyarországon és az unióban, 2007 

A humán fejlettségi mutató 
 5 Vasúti infrastruktúra, teljesítmények 

Betegápolás 
 7 Tendenciák a magyar szállodaiparban, 2002–2007 

Demográfiai változások Európában: termékenység 
 8 Fizetési mérleg, külföldi adósságállomány, 2008. I. félév 

Nyugdíjasok, nyugdíjak, 2008 
 9 Az energiatermelés és -ellátás néhány jellemzője a XXI. század elején 
 10 Légi áruszállítási teljesítmények az Európai Unióban 
 11 Kutatás és fejlesztés, 2007 
   

2009 1 Beruházások Magyarországon 
A kelet-közép-európai országok népesedési jellemzői 
Légzőszervi megbetegedések

 2 A színházak tevékenysége 
 3 Biogazdálkodás 
 4 Házasságon kívüli születések Európában 

Zöldség- és gyümölcsfogyasztás 
 5 A világkereskedelmi folyamatok alakulása 2008-ban 

Fosszilis és nem fosszilis energiaforrások 

 6 Adalékok a gazdasági erőviszonyok alakulásához 
 7 A magyar–német gazdasági kapcsolatok főbb jellemzői 

A fogyasztói árak alakulása az Európai Unióban 
 9 A közszféra létszám- és keresetalakulása 
 10 Szociális szolgáltatások 
 11 Gyermekvállalás után – A munkaerőpiacra való visszatérést segítő ténye-

zők 
  Légi személyszállítási teljesítmények az Európai Unióban 
 12 Közvetlen külföldi tőkebefektetések 
   

2010 1 Beruházások, 2009
 2 Egészségfelmérés 
  Betegszabadság és táppénzadatok 
 3 Idegennyelv-tanulás 
  Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 
   

 

 


	 
	 
	GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2010. JANUÁR–MÁRCIUS 
	Összefoglalás 
	RÉSZLETES ÁTTEKINTÉS 
	Ipar 
	 Energia 
	Építőipar 
	Lakás 
	 Külkereskedelem 
	Kiskereskedelem 
	Turizmus, vendéglátás 
	 Szállítás 
	Fogyasztói árak 
	Foglalkoztatottság, keresetek 
	Államháztartás, központi költségvetés 

	IDŐSZAKI INFORMÁCIÓK 
	Idegennyelv-tanulás 
	 Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 

	TÁBLÁZATOK 


