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2 Összefoglaló a KSH legfrissebb adatai alapján 

Ipar, 2021. április (második becslés) 
 

 2021 áprilisában az ipari termelés volumene 59%-kal meghaladta az egy évvel korábbi rendkívül 

alacsony bázist. (A járvány miatti termeléskiesés 2020 áprilisában volt a legnagyobb.) A kibocsátás a két 

évvel korábbi, 2019. áprilisi szintet is meghaladta. 

 Az ipari export volumene 84, a belföldi eladásoké 24%-kal nagyobb volt, mint az előző év azonos 

időszakában. 

 Az előző hónaphoz viszonyítva a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás 

áprilisban 3,2%-kal csökkent. 

 

 
 

 Az ipari termelés 96%-át adó feldolgozóipar teljesítménye 63%, az energiaiparé (nagyrészt a tavaly 

áprilisinál hidegebb idő miatt) 10%-kal emelkedett, a csekély súlyú bányászaté ugyanakkor 2,0%-kal 

csökkent az egy évvel korábbihoz képest. 

 A feldolgozóipari termelés 27%-át adó járműgyártás bővült a legnagyobb mértékben, a 2020 áprilisi 

négy és félszeresére, ami főleg az egy évvel korábbi átmeneti gyárleállások miatti alacsony bázisértékkel 

van összefüggésben. A közúti gépjármű gyártásának volumene mintegy tizennégyszeresére, a közúti 

jármű alkatrészeinek gyártásáé több mint a háromszorosára emelkedett. 

 A második legnagyobb (11%-os) súlyú elektronikai ipar kibocsátása 45%-kal nőtt. A két legnagyobb 

súlyú alágazat közül az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 66, az elektronikus fogyasztási 

cikk gyártása 76%-kal bővült. 

 Az élelmiszeripar kibocsátása 13%-kal emelkedett, amiben az export és a belföldi értékesítések 

növekedése is szerepet játszott. Az élelmiszeripari alágazatok közül a legnagyobb súlyú húsipar 

termelése 18, a második legjelentősebb italgyártás 31%-kal bővült. 
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3 Összefoglaló a KSH legfrissebb adatai alapján 

 Jelentősen, 77%-kal emelkedett a közepes súlyú villamos berendezés gyártása is, nagyrészt a 

villamosmotor-, áramfejlesztő-, valamint az akkumulátorgyártás felfutásának köszönhetően. 

 A másik két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 39, a 

fémalapanyag és fémfeldolgozási terméké 30%-kal emelkedett az egy évvel ezelőttihez viszonyítva.  

 Egyedül a gyógyszergyártás nem haladta meg a 2020. áprilisi szintjét (azzal lényegében megegyező 

volt), amiben a magas bázis hatása is szerepet játszott. (2020 áprilisában a feldolgozóipari alágak közül 

csak a gyógyszergyártás bővült, mégpedig jelentősen, 22%-kal) 

 A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 94%-kal nagyobb volt a 

2020. áprilisinál. A belföldi rendelések 46, az exportrendelések 104%-kal emelkedtek. Az április végi 

összes rendelésállomány volumene 4,0%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. 

 Az ipari termelés Magyarország mindegyik régiójában nőtt, a legnagyobb mértékben (159%-kal) 

Nyugat-Dunántúlon, a legkevésbé (20%-kal) Budapesten. 

 2021. január–áprilisban az ipari termelés 14%-kal nagyobb volt, mint az előző év azonos 

időszakában. Az összes értékesítés 65%-át adó külpiaci eladások volumene 18, a 35%-ot képviselő 

hazai értékesítéseké 7,9%-kal emelkedett. 

 
 

Építőipar, 2021. április 
 

 2021 áprilisában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 7,2%-kal alacsonyabb volt az 

egy évvel korábbinál. Mindkét építményfőcsoport termelése csökkent: az épületeké 0,8, az egyéb 

építményeké 15%-kal. 

 Az építőipari ágazatok közül a speciális szaképítés kibocsátása bővült (7,8%-kal), az épületek építése 

6,2%-kal, az egyéb építményeké pedig 26%-kal elmaradt a 2020. áprilisitól. 

 A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése a  

7,3%-kal kisebb volt a márciusinál. 

 Az áprilisban megkötött új szerződések volumene az egy évvel korábbihoz képest 15%-kal csökkent. 

A csökkenés mindkét építményfőcsoportban megmutatkozott: épületek építésére 21, egyéb építmények 

kivitelezésére 9,9%-kal kisebb volumenű szerződést kötöttek. 

 Az építőipari vállalkozások április végi szerződésállományának volumene 13%-kal meghaladta az egy 

évvel korábbit. Az épületek építésére vonatkozó szerződések volumene 23, az egyéb építményeké 6,7%-

kal emelkedett. 

 2021 első négy hónapjában az építőipari termelés volumene 3,5%-kal csökkent az előző év január–

áprilisihoz viszonyítva. 
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4 Összefoglaló a KSH legfrissebb adatai alapján 

Az építőipari termelés 

Időszak 

Az építőipari termelés 

volumenváltozása 

értéke folyó áron, 
milliárd forint kiigazítatlan, előző év azonos 

időszakához képest, % 

szezonálisan és 
munkanappal kiigazított, 

előző hónaphoz képest, % 

2019. január–december 20,4 X 4 381,6 

2020. január–december –9,1 X 4 270,4 

2020. január –5,3 –1,5 202,5 

 február 5,8 13,9 265,5 

 március –2,3 –10,4 345,8 

 április –1,2 2,7 326,5 

 május –17,4 –20,2 313,8 

 június –16,2 4,1 362,6 

 július –21,0 3,4 336,2 

 augusztus –13,8 1,3 361,7 

 szeptember –15,4 1,0 419,6 

 október –16,3 1,9 389,0 

 november 4,0 11,3 464,5 

 december –0,3 ‒3,4 482,8 

2021. január 7,0 4,9 231,7 

 február –17,2 ‒10,4 235,3 

 március 4,3 11,3 386,0 

 április –7,2 –7,3 329,9 

 január‒április –3,5 X 1 182,9 

 
 

Külkereskedelmi termékforgalom,  

2021. április (első becslés) 

 

 2021. január–áprilisban a termékexport euróban számított értéke 18, az importban 13%-kal nőtt az 

egy évvel korábbihoz képest. A külkereskedelmi egyenleg 2,9 milliárd eurós többlettel zárta az első négy 

hónapot, ami 1,6 milliárd eurós javulást jelent a 2020. január–áprilisihoz képest. Az első négy hónap 

során az export és az import értéke is korábban nem tapasztalt nagyságú volt, a járvány által nem érintett 

2019. január–áprilisit 7,0, illetve 4,4%-kal haladta meg. 

 A termékexport áprilisi euróértéke 73, az importé 52%-kal haladta meg az egy évvel korábbi, járvány 

miatti alacsony bázist. A forgalom értéke mindazonáltal egyik irányban sem volt a korábbi áprilisok során 

ekkora összegű, az idáig rekordokat jegyző 2019. áprilisit a kivitel 9,2, a behozatal 7,9%-kal haladta meg. 

Az egyenleg az egy évvel ezelőttihez képest 888 millió euróval javult, és 321 millió eurós többletet mutat. 
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5 Összefoglaló a KSH legfrissebb adatai alapján 

Fogyasztói árak, 2021. május 

 

 2021. májusban az áprilisihoz hasonlóan a fogyasztói árak átlagosan 5,1%-kal magasabbak voltak 

az egy évvel korábbinál. Az elmúlt egy évben a szeszes italok, dohányáruk és az üzemanyagok ára nőtt 

jelentősen. 

 A fogyasztásban 27%-os súlyú élelmiszerek egy év alatt bekövetkezett áremelkedése (2,6%) 

termékenként nagymértékben különbözött. Az étolaj 25, a tojás 8,7, a kenyér 4,9, a baromfihús 1,1, a tej 

0,7%-kal drágult, a párizsi felvágott, kolbász ára nem változott. A friss zöldséget 0,7, a friss hazai és 

déligyümölcsöt 2,1, a burgonyát 3,8%-kal alacsonyabb áron lehetett megvásárolni az egy évvel 

korábbinál. A sertéshús 7,5%-kal olcsóbb lett, a vágósertés mezőgazdasági termelői árának változásával 

összefüggésben. 

Fogyasztóiár-indexek változása 

(%) 

Időszak 

Fogyasztóiár-
index  

Maginfláció 
(szezonálisan 
kiigazított) 

Nyugdíjas 
fogyasztóiár-index  

Fogyasztóiár-
index változása 

az előző 
hónaphoz képest változása az előző év azonos időszakához képest 

2020. január 4,7 3,6 4,6 0,9 

 február 4,4 3,6 4,4 0,3 

 március 3,9 3,8 4,2 0,2 

 április 2,4 3,8 3,3 –0,6 

 május 2,2 3,5 3,2 0,4 

 június 2,9 3,5 3,6 0,4 

 július 3,8 3,9 4,3 1,1 

 augusztus 3,9 3,9 4,3 0,0 

 szeptember 3,4 3,5 3,8 –0,4 

 október 3,0 3,4 3,4 0,2 

 november 2,7 3,5 3,2 –0,2 

 december 2,7 3,4 3,0 0,3 

2021. január 2,7 3,3 2,9 0,9 

 február 3,1 3,3 3,2 0,7 

 március 3,7 3,1 3,4 0,7 

 április 5,1 3,2 4,3 0,8 

 május 5,1 3,4 4,4 0,5 

 

 A fogyasztásban 26%-os súlyú szolgáltatások díjai átlagosan 2,1%-kal emelkedtek, ezen belül a 

lakásjavítás, -karbantartás 9,0, a járműjavítás, -karbantartás 6,3, az egészségügyi szolgáltatás 5,5, az 

oktatási szolgáltatás 3,6%-kal többe került az egy évvel korábbinál. A kommunális szolgáltatások (víz, 

csatorna, szemétszállítás) és a munkahelyre, iskolába történő utazás tarifái nem változtak. A telefon-, 

internethasználat 2,9%-kal olcsóbb lett, többek között a digitális oktatásban résztvevők számára 

igényelhető ingyenes internethasználat miatt. 
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 A fogyasztásban 4–10%-os súlyt képviselő főcsoportok árváltozása eltérően alakult. A szeszes italok, 

dohányáruk átlagosan 12%-kal drágultak, közülük a dohányáruk ára 20%-kal nőtt, jelentős részben a 

dohánytermékek jövedéki adójának több lépésben megvalósított, uniós előírások miatti emelése hatására. 

A háztartási energia ára kismértékben emelkedett (0,4%-kal), ezen belül a tűzifát az előző év azonos 

időszakinál 2,7, a palackos gázt 2,1%-kal magasabb áron kínálták. Az elektromos energia, a vezetékes gáz 

és a távfűtés díja nem módosult. A ruházkodási cikkek ára 1,0, a tartós fogyasztási cikkeké 3,5%-kal 

nőtt. Utóbbi főcsoportban az új személygépkocsikat az egy évvel korábbinál 9,2%-kal drágábban, a 

használtakat 1,2%-kal olcsóbban forgalmazták. A kőolajárak változásának következtében a 

járműüzemanyagokért átlagosan 36%-kal többet kellett fizetni. A gyógyszerek, gyógyáruk 3,7%-kal 

drágultak. 

 1 hónap alatt, áprilishoz viszonyítva a fogyasztói árak összességében 0,5%-kal emelkedtek, ezen belül 

az élelmiszerárak 0,8%-kal nőttek. 

 A tartósabb inflációs folyamatokat megragadó szezonálisan kiigazított maginfláció1 egy év alatt 

bekövetkezett emelkedése májusban (3,4%) kissé magasabb volt az áprilisinál. 

 A nyugdíjasok esetében a fogyasztói árak az év ötödik hónapjában az átlagosnál kisebb mértékben, 

4,4%-kal nőttek. 

 2021. január–májusban a fogyasztói árak átlagosan 3,9%-kal magasabbak voltak az előző év azonos 

időszakinál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 2021. áprilistól a maginflációs mutató nem tartalmazza a szeszes italok és a dohányáruk árváltozását, mivel e termékek árát az 

utóbbi években jelentősen befolyásolta a jövedéki adó mértékének rendszeres, éven belül történt többszöri, jogszabály által előírt 

változtatása. A módosítást követően a maginfláció a korábbi 73 százalék helyett a teljes fogyasztóiár-index 63 százalékát fedi le. 
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Fontosabb adatok 

Mutató 2020 
2020. III.  

n. év 
2020. IV.  

n. év 
2021. I.  

n. év 

  
volumenváltozás az előző év azonos időszakához 

képest, % 

Bruttó hazai termék (GDP) –5,0 –4,6 –3,5 –2,1 

Beruházás –3,8 –10,8 2,5 2,5 

A háztartások tényleges fogyasztása –2,8 –2,5 –4,0 –3,7 

  a GDP százalékában 

Kormányzati szektor nettó hitelnyújtása/-felvétele –8,1 –4,4 –18,1 .. 

  ezer darab 

Az épített lakások száma 28,2 4,2 15,3 6,2 

          

Mutató 2020 
2020. dec.–
2021. febr. 

2021. jan.–
márc. 

2021. febr.–
ápr. 

  a 15–64 éves népességen belül, % 

Munkanélküliségi rátaa) 4,2 4,5 4,5 4,3 

Foglalkoztatási aránya) 72,0 71,8 71,8 72,1 

  

          

Mutató 2020 2021. febr. 2021. márc. 2021. ápr. 

  száma, fő 

Élveszületések 92 233+ 7 159+ 7 806+ 6 966+ 

Halálozások 140 900+ 11 819+ 17 304+ 14 714+ 

Természetes szaporodás/fogyás –48 667+ –4 660+ –9 498+ –7 748+ 

  milliárd forint 

Külkereskedelmi termékforgalom   

behozatali értéke 34 610 3 167 3 716 3 428+ 

kiviteli értéke 36 656 3 471 4 038 3 541+ 

egyenlege 2 046 304 322 113+ 

  változás az előző év azonos időszakához képest, % 

Ipari termelői árak 4,2 8,1 9,6 9,8 

Ipari termelés volumene –6,1 1,9 16,5 58,8 

Ipar belföldi értékesítésének volumene –5,1 2,6 10,6 24,5 

Ipari exportértékesítés volumene –5,5 2,1 21,1 83,7 

Feldolgozóipari új rendelések volumene .. 4,3 20,9 93,6 

Építőipari termelés volumene –9,1 –17,2 4,3 –7,2 

Kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene –0,4 –5,6 –1,5 9,9 

Kereskedelmi szálláshelyek     

összes vendégei –58,4b) –91,9 b) –77,4 b) 167,2 b) 

összes vendégéjszakái –56,6b) –89,7 b) –69,7 b) 170,2 b) 

Alkalmazásban állók létszáma –5,3 –0,9 0,7 .. 

Bruttó átlagkereset, nominális 9,7 9,8 8,7 .. 

Termékbehozatal volumene –1,0 6,4 16,1 .. 

Termékkivitel volumene –1,3 2,9 22,8 .. 

Fogyasztói árakc) 3,3 3,1 3,7 5,1 
a) Új módszertan szerinti adatok. 
b) A koronavírus okozta járvány miatti hiányos adatszolgáltatás következtében az adatok összehasonlíthatósága 
korlátozott. 
c) 2021. május: 5,1%. 
.. Nincs adat. 
+ Előzetes adat. 
– A jelenség nem fordult elő. 


