
 

 

 

Építőipari helyzetjelentés – Felszálló ágban az építőipar? 

 

 
Az alábbi cikkünkben az építőipari ágazatnak a Központi Statisztikai 

Hivatal által közzétett 2021. januárjára vonatkozó adatait közöljük. Mind 
a havi, mind az éves építőipari teljesítményre vonatkozó adatok biztató 

képet mutatnak, azonban a COVID-19 koronavírus járvány miatt még 
korai lenne rögzíteni, hogy az építőipar kilábalt a válságból.  

A Központi Statisztikai Hivatal adatai 

[1] A Központi Statisztikai Hivatal („KSH”) adatgyűjtéseihez használt 
fogalommeghatározás alapján az építőipar mint ágazat tartalmazza az 

épületek és az egyéb építmények szerkezetkész és szakosodott építését, az 
új építmények építését és a meglévő építmények javítását, bővítését és 
átalakítását is. 

[2] A KSH legfrissebb adatai szerint 2021 januárjában az építőipari termelés 
volumene a nyers adatok szerint 11%-kal magasabb volt az egy évvel 

korábbinál.  

[3] 2021 januárjában mindkét építményfőcsoport termelése bővült: az 

épületeké 10%-kal, az egyéb építményeké 12,8%-kal. Mindhárom 
építőipari ágazat termelése emelkedett: az épületek építésében 21,4%-os, 
az egyéb építmények építésében 15,3%-os, míg a speciális szaképítésben 

3,1%-os volt a növekedés. 

[4] A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar 

termelése a 2020. decemberihez mérten 7,4%-kal nőtt, 2021 januárjában 
32,8%-kal haladta meg a 2020. májusi mélypontot.  

[5] 2021 januárjában az előző év azonos hónapjához képest a megkötött új 

szerződések volumene 8%-kal nőtt, ezen belül az egyéb építmények 
építésére vonatkozóké 326,9%-kal, viszont az épületek építésére kötött 

szerződéseké 32,2%-kal csökkent. 

[6] Az építőipari vállalkozások 2021. január végi szerződésállománya 11,5%-
kal magasabb volt a 2020. január véginél. Az épületek építésére vonatkozó 

szerződések volumene 27%-kal, az egyéb építményeké 2,2%-kal nagyobb 
volt, mint egy évvel korábban. 
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Szerzők: dr. Fenyőházi András és dr. Szabó Zsanett 

 

 

Ha további szakmai anyagok is érdeklik az építési jog világából, látogassa meg 

honlapunkat, kattintson: Construction Papers 

 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/epi/epi2101.html?utm_source=kshhu&utm_medium=banner&utm_campaign=theme-epitoipar
http://constructionpapers.hu/
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