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 2017 

GDP változása (%) 3,6 

Infláció (éves átlag, %) 2,5 

Bruttó keresetek  

(éves változás, %) 

11,4 

EUR/HUF (éves átlag) 307 

 

A magyar gazdaság teljesítményének bővüléséhez a IV. 

negyedévben termelési oldalról a mezőgazdaság és a 

szolgáltató ágazatok, míg felhasználási oldalról elsősorban 

a fogyasztás járult hozzá. 

A magyar gazdaság az év utolsó negyedévében a várakozásoktól 

elmaradva, 1,6 százalékkal (a szezonálisan és naptárhatással kiigazított 

adatok szerint 1,5 százalékkal) bővült az előző év azonos időszakához 

képest. Így az éves növekedés a nyers adatok szerint 2, míg a 

szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 1,8 százalékos 

volt. A mezőgazdaság kedvező teljesítménye 0,6 százalékponttal, a 

szolgáltatási szektoré 1,7 százalékponttal járult hozzá a GDP 

bővüléséhez, míg az ipari kibocsátás 0,2 százalékpontot, az építőipar 

pedig 0,5 százalékpontot vett el belőle. Ez utóbbi az uniós támogatások 

pénzek ciklikusságával magyarázható. 

Márciusi ülésén a Fed 0,25 százalékpontos kamatemelést hajtott végre, 

miközben sem az EKB sem az MNB nem változtatott monetáris 

kondícióin. A 3 hónapos magyar diszkont kincstárjegyek hozama 1 

bázispontra esett, miközben már negatív hozam mellett is érkeztek 

ajánlatok. Az infláció februárban a januári 2,3 százalékról 2,9 százalékra 

növekedett, elsősorban az üzemanyagárak növekedésének 

eredményeként. 

Legfrissebb prognózisunk szerint a GDP növekedése idén 3,6, míg 

jövőre 3,4 százalékos lehet. A növekedés motorja mindkét évben a 

fogyasztás és a beruházás lesz. Míg az előbbit a jelentősen növekvő 

bérek miatt magasabb rendelkezésre álló jövedelem okozza, addig az 

utóbbit az új uniós költségvetési ciklushoz kapcsolódó beruházások 

felfutása, illetve az alacsonyabb társasági adó magyarázza. Az infláció 

idén várhatóan 2,5, jövőre 2,9 százalékos lesz. 

Forint hozamgörbe (%) 

 

Forrás: Datastream 
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Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

A piaci várakozásoknak megfelelően, márciusi ülésén is irányadó rátája emelése 

mellett döntött a Fed Nyílt Piaci Bizottsága. A 0,75–1,00 százalék közötti sávba 

emelkedő amerikai irányadó rátát legutóbb decemberben emelte a FOMC, melynek 

akkori iránymutatása alapján idén további három alkalommal emelkedhet a ráta. Ezzel 

szemben az EKB Kormányzótanácsa márciusi ülésén sem változtatott 

kamatkondícióin, így az irányadó eszköz kamatlába már egy éve 0 százalékon áll. 

Főként a gyorsan emelkedő inflációs adatokra reflektálva a Kormányzótanács 

leszögezte, hogy várakozásuk szerint a refinanszírozási kamatláb hosszabb időn 

keresztül nem emelkedik jelenlegi szintje fölé, miközben az EKB mennyiségi lazítási 

programjának főbb részletei sem változhatnak a közeljövőben. A korábbi ütemtervnek 

megfelelően így márciusban még 80, áprilistól kezdve viszont már 60 milliárd euró 

értékben vásárol az EKB értékpapírokat a program keretében. 

A Nyílt Piaci Bizottság ismételt kamatemelésében jelentős szerepet játszott az inflációs 

ráta gyors, a Fed 2 százalékos célértékét meghaladó tartományba emelkedése, amit a 

háztartási energiaár-változás bázisba épülése magyaráz. Július és február között 0,8-

ről 2,7 százalékra bővült az amerikai inflációs ráta, ráadásul a mutató az elmúlt 

hónapokban magas, 0,2–0,5 százalékpontos mértékben emelkedett. Az energiaárak 

inflációt gerjesztő hatását ugyancsak jól szemlélteti, hogy januárban – évek óta először 

– az inflációs ráta meghaladta a feldolgozatlan élelmiszer-és energiaáraktól szűrt 

maginflációs indexet, miközben az utóbbi mutató közel másfél éve stabilan 2–2,5 

százalék körül ingadozik. Az Egyesült Államokhoz hasonlóan az Európai Unió és az 

eurózóna inflációs rátája is jelentősen emelkedett az elmúlt hónapokban, februárban 

már 1,9 százalékos rátát mértek az unió gazdaságában. A fejlett államok többségében 

rohamosan bővülő infláció összességében az utóbbi évek deflációközeli inflációs 

környezetének, és így egyúttal az ultra laza monetáris politika várható végét is jelzi. 

SZIGMA indikátoraink 

A magyar gazdaság jelenlegi állapotát kifejező SZIGMA CI indikátor december óta 

pozitív tartományban tartózkodik, így az utóbbi három hónapban trend feletti 

mértékben bővült a hazai gazdaság. Indikátorunk alapján – a korábbi negyedévekhez 

viszonyítva – kiemelkedően kedvező lehet az első negyedéves növekedési adat, 

melybet részben a tavalyi év gyenge bázisa magyaráz. Az ipari termelés szezonális és 

naptárhatástól megtisztított volumene visszafogott mértékben változott az utóbbi 

hónapokhoz és 2016 első negyedévéhez képest is, miközben a korábbi évekhez 

hasonlóan az ipari rendelésállomány ismét visszaesett januárban. Várakozásunk 

szerint 2017 első negyedévében az ipar bár pozitív, ám visszafogott mértékben 

járulhat hozzá a gazdaság bővüléséhez, miközben az építőipar növekedési 

hozzájárulása ismét pozitív lehet. Az előző hónapok kétszámjegyű visszaesésével 

szemben építőipari termelés nyers indexe januárban éves alapon közel 20 százalékkal 

bővült, amit főként a tavalyi év gyenge bázisa, illetve a tavalyihoz képest kettővel több 

januári munkanap magyaráz. Ugyanakkor az építőipar szerződésállománya továbbra 

is évtizedek óta nem látott mértékben nő, ami a szektor kibocsátásának gyors 

emelkedését valószínűsíti. November és január között az építőipar 

szerződésállománya 80 százalékkal emelkedett, miközben a januári 

Kamatot emelt a Fed. 

SZIGMA indikátorunk 

szerint trend feletti 

ütemben bővül a 

magyar gazdaság. 
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szerződésállománynál magasabbat legutóbb 2014. augusztusában, a kifutó uniós 

források gyorsított lehívása idején mértek. 

A gazdasági növekedés első negyedéves felfutását a hazai gazdaság rövidtávú 

teljesítményével szembeni várakozásainkat megragadó SZIGMA LEAD indikátor is 

alátámasztja, ami alapján – június és július kivételével – az idei év egészében trend 

feletti ütemben bővülhet a magyar gazdaság. A hazai kivitel szempontjából 

kulcsfontosságú német gazdaság üzleti hangulata továbbra is kedvező, ami főként az 

ipari megrendelések további emelkedésén keresztül hathat kedvezően a magyar 

gazdaságra. Bár januári, több mint 10 éves csúcsáról februárra enyhén visszaesett a 

hazai fogyasztói bizalmi index, az indikátor továbbra is magas értéke a 

kiskereskedelmi forgalom további bővülése szempontjából kedvező. Összességében 

idén a javuló beruházási aktivitás és a dinamikusan bővülő reálbérek miatti 

fogyasztásbővülés hatására a tavalyi 2 százalékos GDP növekedési ütemnél 

magasabb, 3,5 százalékot enyhén maghaladó gazdasági növekedést valószínűsítünk. 

1. ábra SZIGMA egyidejű (CI) és előrejelző (LEAD) indikátorok 

 

Forrás: Századvég 

 

Reálgazdaság 

A magyar gazdaság 2016. IV. negyedévében a várakozásoktól elmaradva, 1,6 

százalékkal növekedett az előző év azonos időszakához képest. A szezonálisan és 

naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott bővülés 1,5 százalék volt. 

Összességében 2016-ban 2 százalékkal növekedett a gazdaság, illetve szezonálisan 

és naptári hatással kiigazítva 1,8 százalékkal. Termelési oldalon a növekedést húzta a 

turisztikai és egyéb piaci szolgáltatások iránti 4,8 százalékos keresletbővülés és az 

időjárásfüggő alacsony tavalyi bázisról induló mezőgazdaság kedvező körülmények 

között elért 18 százalékos kibocsátástöbblete. A mezőgazdaság kedvező 

teljesítménye 0,6 százalékponttal járult hozzá a GDP bővüléséhez. Az ipari kibocsátás 

az előző év azonos időszakához képest 0,8 százalékkal mérséklődött a IV. 

negyedévben, így 0,2 százalékpontot vett el a IV. negyedéves növekedéstől. Jelentős 

visszaesést könyvelhetett el két feldolgozóipari húzóágazat, a járműgyártás és a 

gépek, gépi berendezések gyártása. Visszafogott növekedéssel mindezt részben 

ellentételezte több alágazat. A szolgáltatási szektor 3,1 százalékos forgalombővülése 

a növekedéshez 1,7 százalékponttal járult hozzá, így termelési oldalról továbbra is a 

GDP húzóágazata. Az építőipar kibocsátása továbbra is visszaesést mutatott a IV. 

negyedévben és 13 százalékkal volt kevesebb a kibocsátása az előző év azonos 

időszakához képest. Így az építőipar 0,5 százalékponttal húzta vissza a GDP 

növekedését, ami az első félévhez képest némileg gyengébb fékező hatást jelent. Az 

1,6 százalékos volt a 

növekedés a IV. 

negyedévben 
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uniós pénzek hatására az építőipar jelentős strukturális ingadozásokat mutat, de az 

építőipar összességében túljutott a 2016 év első felében mért mélypontján. 

A IV. negyedévben lassult a külkereskedelem bővülése mind a kivitel, mind a 

behozatal oldaláról, az export 3,1 százalékos bővülése meghaladta az 

importnövekedés 2,7 százalékos ütemét, a nettó export 0,6 százalékkal emelte a 

negyedévi növekedést. Ezzel a külkereskedelmi többlet 4,3 százalékkal bővült az 

előző év azonos időszakához képest, folyóáron számítva. 

Továbbra is tartja magát, sőt erősít a háztartások fogyasztási kiadásainak bővülési 

üteme, amely a IV. negyedévben 5,1 százalékos volt, felülmúlva az előző negyedévet. 

A fogyasztás bővülésének erejét mutatja, hogy a nyers adatok szerinti 5,1 százalékos 

növekedés mellett 2,4 százalékponttal javította a GDP-növekedést ütemét. Fontos 

ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a fogyasztás bővülését a válság előtti időszakokkal 

szemben nem a lakosság eladósodása, hanem a növekvő rendelkezésre álló 

jövedelem okozta. Ez egyaránt visszavezethető a dinamikusan növekvő 

bérszínvonalra, a rekord alacsony munkanélküliségre és a személyi jövedelemadó 

mértékének 2016 januárjától történt 1 százalékpontos csökkentésére. A közösségi 

fogyasztás 5 százalékkal csökkent, ami a tavalyi második féléves uniós támogatási 

kifizetések dömpingjéhez kapcsolódó önrész idei mérséklődésének fényében nem 

meglepő. Szorosan összefügg ezzel a beruházások csökkenése. Összességében a 

bruttó felhalmozás 3,2 százalékkal volt kevesebb, mint az előző év utolsó 

negyedévében, ami 0,7 százalékponttal fékezte a gazdaság növekedését. A 

visszaesés oka alapvetően a költségvetési szféra beruházásainak a drasztikus 

visszaesése. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 19,6 százalékot csökkent, döntően még 

mindig az EU költségvetés ciklikus hatásának köszönhetően. 

2. ábra Hozzájárulás a GDP éves növekedéséhez (felhasználási oldal, %) 

 

Forrás: KSH. *: A természetbeni társadalmi juttatásokkal együtt. 

Januárban az ipar teljesítménye a nyers adatok alapján 6,5 százalékkal haladta meg 

az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,6 százalékkal növekedett. 

A két mutató közötti jelentős eltérés oka, hogy idén januárban kettővel több munkanap 

volt, mint egy évvel korábban. Januárban decemberhez képest a szezonális és 

munkanaphatástól megtisztított adatok szerint a termelés 0,1 százalékkal csökkent. 

Januárban az ipar értékesítése 8,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. 

Ehhez egyaránt hozzájárultak a belföldi és az exportértékesítések: míg az előbbi 

volumene 7,6, addig az utóbbié 8,6 százalékkal növekedett. 

Januárban 6,5 

százalékkal nőtt az ipari 

termelés. 
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Az iparon belül legnagyobb súllyal rendelkező nemzetgazdasági ág, a feldolgozóipar 

bővülése januárban 6 százalékos volt. Ezt meghaladó mértékben, 6,6 százalékkal nőtt 

a bányászat, valamint 11 százalékkal a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás ág 

teljesítménye. A feldolgozóiparon belül a legnagyobb súlyú ágazat, a járműgyártás 

teljesítménye 8,2 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A legnagyobb, 28,4 

százalékos növekedés a gépek, gépi berendezések gyártása ágazatban történt, de 10 

százalék felett tudott bővülni a textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása ágazat 

teljesítménye is. Mindössze két ágazatban mértek csökkenést az év első hónapjában: 

0,6 százalékkal mérséklődött a fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai 

tevékenység ágazat teljesítménye, míg a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás ágazaté 

14,2 százalékkal esett vissza. A KSH által megfigyelt ágazatok rendelésállománya 

januárban 2,1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, miközben az új 

szerződések állománya 3,6 százalékkal bővült. 

3. ábra Ipari termelés és értékesítés alakulása (2015. január = 100%) 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Januárban az építőipar termelése 18,5 százalékkal növekedett az egy évvel 

korábbihoz képest. Januárban decemberhez képest az ágazat teljesítménye a 

szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok szerint 4,6 százalékkal 

emelkedett. A bázisidőszakhoz viszonyított erőteljes növekedést részben a gyenge 

bázis, részben pedig az épületek építésének jelentős bővülése okozta. Míg az egyéb 

építmények csoportjában 3 százalékos mérséklődést regisztrált a KSH, addig az 

épületeknél kiemelkedő, 32,8 százalékos bővülés történt az ipari épületek, a 

sportlétesítmények és az oktatási épületek növekvő építésének eredményeként. Az új 

költségvetési ciklushoz kapcsolódó uniós források beindulását jelzi, hogy a tárgyhó 

végi szerződésállomány a tavalyi év azonos időszakában mértnek több mint a 

kétszerese, az új szerződések állománya pedig januárban a tavalyinak több mint 3-

szorosa volt. Az új szerződések tekintetében a növekedés mindkét 

építményfőcsoportban meghatározó volt: az egyéb építmények szerződésállománya 

több mint háromszorosa a tavalyinak, míg az épületeknél a növekedés 43,6 

százalékos. Az új szerződések állománya esetében azonban a nagyobb növekedés az 

épületeknél figyelhető meg: itt a növekedés 287,4 százalékos, míg az épületeknél 

152,7 százalékos. Ez alapján tehát az építőipar kilátásai az idei év tekintetében 

kiemelkedően kedvezőek. 

Az építőipar 

teljesítménye 

18,5 százalékkal 

növekedett. 
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4. ábra Építőipar alakulása (2015. január = 100%) 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2016 decemberében a kiskereskedelmi üzletek forgalma a nyers adatok szerint 2,8, 

naptárhatástól megtisztítva 3,3 százalékkal növekedett az előző év azonos 

időszakához képest. A januári első becslés alapján a nyers adatok szerint 4,7, a 

naptárhatástól megtisztított adatok alapján 3,7 százalékos forgalomemelkedést 

figyeltek meg. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 

3,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 3,7, míg az üzemanyag-

kiskereskedelemben 6,4 százalékkal nőtt az értékesítés naptárhatástól megtisztított 

volumene. 

5. ábra Kiskereskedelmi forgalom volumene (2015. január = 100%) és bizalmi 

indexe 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Eurostat, Századvég 

 

Decemberben is folytatódott az internetes és csomagküldő boltok forgalmának 

növekedése: 24,6 százalékkal emelkedett az eladási volumen az előző év azonos 

időszakához képest, a naptárhatástól megtisztított adatok alapján. Jelentősen, 6,4 

százalékkal bővült a használt cikkeket árusító boltok forgalma, míg a textil, ruházati, 

lábbeli (2,3 százalék), a gyógyszer, gyógyászati termékek (2,2 százalék) és az 

illatszerek (2,8 százalék) esetében kisebb mértékű bővülést figyeltek meg. 1,4 

százalékkal emelkedett az iparcikk jellegű vegyes, míg 1,3 százalékkal a 

számítástechnikai és egyéb iparcikk szaküzletek eladásainak volumene. Csökkent 

viszont a forgalom a bútor, műszaki cikk üzletek és a könyv, újság, papíráru üzletek 

esetében: rendre 0,4 és 2,7 százalékkal. Az élelmiszer, ital és dohányáru szaküzletek 

forgalma is mérséklődött: 0,9 százalékkal esett vissza az értékesítés volumene. A 

Decemberben 2,8, míg 

januárban 4,7 

százalékkal bővült a 

kiskereskedelmi 

forgalom. 
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gépjármű-üzemanyagforgalom is tovább bővült: decemberben 4,6 százalékkal 

értékesítettek többet. 

Tovább folytatódott a munkaerőpiac bővülése 2017 januárjában. A foglalkoztatottak 

szezonálisan kiigazított száma egy hónap alatt 16 ezer fővel, 4 millió 423 ezer főre 

emelkedett. Az aktívak szezonálisan kiigazított száma az előző hónapoknál kisebb 

mértékben, de tovább emelkedett 4 ezer fővel. A munkanélküliek szezonálisan 

kiigazított száma tovább csökkent 198 ezer főre. Az intézményi statisztikák alapján az 

alkalmazottak szezonálisan igazított száma kiemelkedő mértékben, 64 ezer fővel 

emelkedett egy hónap alatt. Ezen belül is kiemelkedő szerepet játszottak a 

versenyszektor legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásai, ahol a foglalkoztatotti 

létszám 51 ezer fővel bővült az év első hónapjában. Ezzel szemben a költségvetési 

szférában 3, míg a non-profit szervezetek esetében 10 ezer fővel bővült a 

foglalkoztatás. Tovább csökkent a Start Munkaprogramban dolgozó 

közfoglalkoztatottak száma: egy hónap alatt 7,5 ezer fővel, 190 ezer fő alá. A 

szezonálisan kiigazított munkanélküliségi ráta tovább csökkent 4,3 százalékra, amely 

a rendszerváltás óta mért legalacsonyabb érték. 

6. ábra Munkapiac alakulása (2012. január = 0, ezer fő) 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2017 januárjában tovább folytatódtak a béremelkedések. A bruttó átlagkereset egy év 

alatt 10 százalékkal, 273 822 forintra emelkedett. A keresetek dinamikus 

emelkedésére a minimálbér 15, illetve a garantált bérminimum 25 százalékos 

emelése, a költségvetési szféra további bérrendezései (egészségügyi, kulturális 

munkakörben dolgozók), a munkát terhelő járulékok csökkentése valamint a 

munkaerőhiány gyakorolt hatást. A nettó bérek 10 százalékkal nőttek az év első 

hónapjában, amely az inflációt is figyelembe véve egy év alatt 7,5 százalékos nettó 

reálbér emelkedést jelez. 

A munkanélküliségi ráta 

4,3 százalékra csökkent. 

 

A nettó reálbérek 7,5 

százalékkal nőttek 

januárban. 
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7. ábra Bruttó bérek alakulása (éves változás, %) 

 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Külső egyensúly 

A KSH 2016 decemberére vonatkozó adatai alapján a külkereskedelmi 

termékforgalom euróban számított exportvolumene 8,0 százalékkal, míg a behozatalé 

7,7 százalékkal nőtt éves bázison. A külkereskedelmi mérleg többlete 579 millió eurót 

tett ki, így az előző év azonos időszakához képest 58 millió euróval csökkent. 2016-

ban a külkereskedelmi mérleg többlete 9,9 milliárd euró volt. 

Decemberben az egy évvel korábbihoz képest a gépek és szállítóeszközök volumene 

a kivitelben 8,2, a behozatalban 8,8 százalékkal emelkedett. A feldolgozott termékek 

exportvolumene 8,9 százalékkal, importvolumene 8,3 százalékkal bővült. Az 

energiahordozók importvolumene 1,9 százalékkal nőtt. A kőolaj és kőolajtermékek 

behozatala közel 20 százalékkal nőtt. A villamosenergia-behozatal közel 10 

százalékkal visszaesett. 

A 2017 januárjára vonatkozó első becslés alapján a külkereskedelmi mérleg aktívuma 

658 millió eurót tett ki. Ez 42 millió euróval több, mint az egy évvel korábbi érték. Az 

export euróban számított értéke 14,3 százalékkal nőtt, míg az importé 15,1 

százalékkal bővült éves összevetésben. A forgalom alakulását befolyásolta, hogy 2017 

januárjában kettővel több munkanap volt, mint egy évvel korábban. 

8. ábra Külkereskedelmi egyenleg (millió euró) 

 

Megjegyzés: A 2017. januári adatok az első becslésből származnak. 
Forrás: KSH 

 

Decemberben csökkent, 

januárban nőtt a 

külkereskedelmi 

egyenleg. 
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A folyó fizetési mérleg egyenlege 2017. januárjában 320 millió eurót tett ki, amely 

felülmúlja az előző évben mértet (234 millió euró). 

Költségvetési helyzet 

Az év első két hónapjában az államháztartás központi alrendszere 180,4 milliárd forint 

többlettel zárt. A központi alrendszer kiemelkedő eredménye a központi költségvetés 

144,2 milliárd forintos, illetve a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 48,4 milliárd 

forintos többletéből és az elkülönített állami pénzalapok 12,2 milliárd forintos hiányából 

adódik. Az első kéthavi teljesüléshez a februári egyenleg maga 57 milliárd forintos 

többletével járult hozzá. 

9. ábra Költségvetési egyenleg január-februárban (milliárd forint) 

 

Forrás: NGM 

 

Az idei és a tavalyi év eredményét összehasonlítva ismét a magasabb– főképp az 

általános forgalmi adóból és a személyi jövedelemadóból származó – bevételek 

játszottak döntő szerepet a kedvező egyenleg alakulásában. A kiadási oldalt az előző 

évhez képest leginkább az EU költségvetéshez való alacsonyabb hozzájárulás, az 

alacsonyabb szinten teljesülő egyedi és normatív támogatások valamint az elkülönített 

állami pénzalapok támogatásai mérsékelték, az állami szervek kiadásai és a 

lakásépítési támogatások növelték. Emellett az év első két hónapjában 100 milliárd 

forintos egyszeri bevétele is volt a költségvetésnek a Földet a gazdáknak programhoz 

kapcsolódóan, az uniós támogatások utólagos megtérülése sorra pedig februárban 30 

milliárd forintnyi forrás érkezett. 

Államháztartási várakozásaink 

Figyelembe véve a makrogazdasági pálya elmúlt negyedéves korrekcióját, az 

utolsó előrejelzés óta megjelenő friss információkat és a 2016-os, előzetes 

adatokat, ismét elkészítettük negyedévente megjelenő fiskális prognózisunkat 

is. Ennek háttérszámait a Századvég Gazdaságkutató Zrt. márciusban 

elkészített szokásos negyedéves makrogazdasági előrejelzése adja. A magyar 

gazdaság a 2016-os 2 százalékos növekedés után 2017-ben és 2018-ban is 

ennél jelentősebb bővülést érhet el. Ennek mértéke idén 3,6, jövőre 3,4 

százalékos lehet. Az inflációra vonatkozó prognózisunkat felfelé módosítottuk. 

Tekintettel az üzemanyag árának emelkedésére, összességében 2017-ben 2,5 

százalékos, de a 2 százalékos szintet egész évben meghaladó, míg 2018-ban 

2,9 százalékos inflációt várunk. 

Februárban többlettel 

zárt a költségvetés. 



SZÁZADVÉG GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. HAVI JELENTÉS 

 
9 

Az idei költségvetést egyrészt a kedvező gazdasági trendek, másrészt az 

adóterhek csökkentése és a folytatódó gazdaságfehéredés jellemzi majd. A 

folyamatosan csökkenő munkanélküliség és az emelkedő reálbérek 

támogatják a hazai gazdasági szereplők fogyasztását és beruházásait, ami 

jelentős adóbevétel-generáló hatással jár. A bérek jelentős, a 

Gazdaságkutató becslése szerint átlagosan 10 százalék feletti növekedéséhez 

hozzájárul az egyre több ágazatban megjelenő munkaerőhiány mellett a 

minimálbér és a garantált bérminimum idei 15, illetve 25, valamint jövő évi 8, 

illetve 12 százalékos növelése, valamint a munkát terhelő járulékok idei 5, 

illetve jövő évi 2 vagy 2,5 százalékpontos csökkentése. Így a fogyasztás 

bővülése idén 5,1, míg jövőre 4 százalékos lehet. A beruházások tavalyi 

visszaesése után 2017-re és 2018-ra is bővülést várunk. Ezt egyrészt az új 

uniós költségvetési ciklushoz kapcsolódó források felhasználása, másrészt 

pedig a társasági adó kulcsának csökkentése okozza. A 2017. január 1-jével 

életbe lépő adócsökkentések (a fent felsoroltakon túl, több termékkört érintő 

áfakulcs csökkentést is elfogadott a Kormány – viszont bevétel kiesést 

jelentenek a költségvetésnek. 

Mindezeket figyelembe véve a bevételi oldalon – az előirányzathoz viszonyítva 

– a fogyasztási adók során 29 milliárd forinttal, a lakossági befizetések 

esetében pedig 167 milliárd forinttal több, a gazdálkodószervek befizetéseinél 

24 milliárd többletbevételt a szociális hozzájárulási adó kapcsán – az adókulcs 

5 százalékpontos csökkentése miatt – 595 milliárd forinttal kevesebb befizetést 

várunk. Összegezve prognózisunkat 353 milliárd forinttal kisebbre becsüljük a 

bevételi oldalt, mint ahogy az a hatályos előirányzatban szerepel.  

A kiadási oldalon ezzel szemben 407 milliárd forintnyi megtakarításra 

számítunk, ami a kisebb korrekciós tételeken kívül két tételre szorítkozik: a 

csökkenő közfoglalkoztatásból adódó megtakarításra és a 2016-ban előre 

hozott kiadásokra. A minimálbér 15, a garantált bérminimum 25 százalékos 

emelkedésének egyik hatásaként azt várjuk, hogy a közfoglalkoztatottak a 

korábbinál nagyobb mértékben lépnek majd át a versenyszférába, ami 

csökkenti a Start Munkaprogram kiadásait. A Kormány az elmúlt év végén több 

százmilliárd forintnyi előirányzat-átcsoportosításról döntött, amelynek egy 

részére – számításaink szerint szigorúan véve ez legalább 290 milliárd forint – 

2017-ben mindenképpen forrást kellett volna fordítania az államnak. A 

kormányzat kommunikációja az előirányzat-átcsoportosítást előre hozott 

kiadásoknak minősítette, így mi is annak tekintjük, amelyekre a kiemelkedő 

költségvetési helyzetnek köszönhetően már 2016-ban lehetőség volt, ezzel 

könnyítve az idei költségvetés kötelezettségeit. Különösen fontos azért, mert a 

kormányzat elkötelezett a fegyelmezett költségvetési politika mellett, ami 

megköveteli a maastrichti kritériumok betartását, tehát a 3 százalékos alatti 

GDP-arányos deficitet és az államadósság-ráta csökkentését. 

Összességében a kormányzati tervekben szerepelő, a GDP 2,4 százalékát 

kitevő deficit alatti, 2,3 százalékos hiánnyal számol intézetünk. Ez jelenti azt is, 

hogy az idei év lehet zsinórban a hatodik, amikor országunk teljesíteni tudja a 

költségvetési deficit 3 százalék alatti célját. A 3 százalékos hiánycél elérésére 

ezt megelőzően utoljára 2000-ben volt példa. A változatlan árfolyamon számolt 

GDP-arányos bruttó államadósság tekintetében 2017 végére 72,6 százalékos 

szintet várunk. 
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Monetáris folyamatok 

2017 februárjában a fogyasztói árak 2,9 százalékkal emelkedtek az előző év azonos 

időszakához képest. Az élelmiszerek ára 1,9 százalékkal növekedett, amelyhez 

jelentősen hozzájárult a cukor 14,0, a sertéshús 10,0, a sajt 5,7, valamint az idényáras 

élelmiszerek 4,9 százalékos áremelkedése, illetve a baromfihús 17,4 és a tojás 7,2 

százalékos árcsökkenése. (Bár a nyers tej áfáját is csökkentették, azonban a tejeknél 

mindössze 1,6 százalékos a csökkenés mértéke.) Továbbra is átlag feletti, 8,7 

százalékos a drágulás az egyéb cikkek esetében, amely kategórián belül a 

járműüzemanyagokért 19,9, az újságokért, folyóiratokért pedig 8,2 százalékkal fizettek 

többet, a tankönyvekért pedig 8,8 százalékkal kevesebbet. A szeszesitalok és 

dohányáruk ára 2,8, a szolgáltatások ára 1,5, a ruházkodási cikkek ára 0,6, a 

háztartási energia ára pedig 0,3 százalékkal növekedett, míg a tartós fogyasztási 

cikkek ára 0,4 százalékkal mérséklődött. A szolgáltatások ára a postai szolgáltatás, a 

TV-előfizetések és a szerencsejáték drágulása következtében emelkedett, míg a 

háztartási energiát a tűzifa árának növekedése drágította. A tartós fogyasztási cikkek 

esetében olcsóbbak lett a televízió, a számítógép, fényképezőgép és telefon, valamint 

a tartós kulturális cikkek. 

Az MNB által közölt inflációs alapmutatók alapján az indirekt adóktól szűrt maginfláció 

és a ritkán változó árú termékek inflációja 0,2-0,2 százalékponttal 1,8, illetve 1,9 

százalékpontra, míg a keresletérzékeny infláció 0,1 százalékponttal 1,6 

százalékpontra emelkedett. Az inflációs várakozások továbbra is historikusan 

alacsonyak, azonban hosszú távon várhatóan eltűnik a reálgazdaság dezinflációs 

hatása. Ennek következtében a jegybank 2018 első felében érheti el a kitűzött 3 

százalékos célt. A Monetáris Tanács nem változtatott a kamaton március 28-ai ülésén. 

10. ábra Infláció alakulása (éves változás százalékban) 

 

Forrás MNB, Századvég 

 

Március 9-én ülésezett az EKB Kormányzótanácsa, és döntésük értelmében az 

eurózóna irányadó kamatának mértéke változatlan maradt. Az EKB eszközvásárlási 

programjának paramétereiben sem történt változtatás a decemberi állapotokhoz 

képest, vagyis a program 2017 márciusáig havi 80 milliárdos, ezt követően 2017 

decemberéig 60 milliárdos keretösszeggel fut majd. Szükség esetén azonban – 

amennyiben az inflációs és gazdasági folyamatok kedvezőtlen irányba fordulnak – a 

program 2017. decemberi határidejét kiterjeszthetik, illetve a havi keretösszeget is 

növelhetik. A nettó keretösszeg azt jelenti, hogy a lejáró értékpapírok visszaforgatása 

nem számít bele a keretbe. A Fed kamatokról határozó Nyíltpiaci Bizottsága (FOMC - 

Federal Open Market Committee) március 14-15-i ülésén döntött a kamat 25 

Nem változtatott a 

monetáris kondíciókon 

az EKB. 

Februárban 2,9 százalék 

volt az infláció értéke. 
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bázispontos emeléséről. A piac további kamatemelésekre számít és a FOMC is 

jelezte, hogy idén további két kamatemelést tervez. 

11. ábra A régiós árfolyamok alakulása (induló érték = 100%) 

 

Forrás: Datastream 

 
A régiós folyamatok kismértékű változást indukáltak a vizsgált pénzügyi mutatókban. A 

cseh korona árfolyama 0,1, míg a lengyel zloty 0,7 százalékot erősödött az euróval 

szemben. Az országkockázati felár (az 5 éves CDS) Csehországban 1 bázisponttal 42 

bázispontra nőtt, míg Lengyelországban 2 egységgel 71 bázispontra csökkent. 

A hazai pénzpiaci mutatók kismértékben kedvezőbbé váltak. Míg az 5 éves CDS 

értéke 1 egységgel 117 bázispontról 116 bázispontra csökkent, addig az elmúlt 

hónapban a forint árfolyama a svájci frankkal szemben 0,2 százalékkal, a dollárral 

szemben 0,7 százalékkal erősödött, míg az euróval szemben 0,6 százalékkal 

gyengült. Az időszak végén így egy svájci frank 289, egy euró 310, míg egy amerikai 

dollár 288 forintba került. Az elmúlt hónapban a külföldiek kezén lévő magyar 

állampapír-állomány csökkent (–81 milliárd forint), és az időszak végén 3248 milliárd 

forintot tett ki. 

A magyar jegybank Monetáris Tanácsa februárban sem változtatott irányadó rátáján, 

ami így 0,9 százalékon maradt. Szintén nem változott az egynapos jegybanki betét 

kamata, az egynapos hitelkamat, valamint az egyhetes hitelkamat. A Monetáris 

Tanács jegyzőkönyve alapján a 9 fős grémium minden tagja a kamatkondíciók 

változatlansága mellett voksolt. A Monetáris Tanács összetétele egy tagnál változott. A 

jegybank Monetáris Tanácsa legközelebb 2017 márciusában dönt a 2017. június 

végén alkalmazandó három hónapos jegybanki betéti limitről, amely jelenleg 750 

milliárd forint, de vélhetően tovább mérséklődik majd a decemberi 150 milliárd forintos 

mértékű csökkentés után. A jegybank tehát vélhetően további monetáris lazítás mellett 

dönt majd. A folyamatos monetáris lazítás és a kamatfolyosó szűkítésének egyik célja 

az, hogy a 3 hónapos BUBOR – bankok között alkalmazott – kamat csökkenhessen, 

amelynek következményeként a vállalatok által felvett hitelek kamatköltségei is 

csökkennek. A másik célja a folyamatos lazításnak, az, hogy a felesleges likviditás ne 

a jegybanki betétben parkoljon, hanem minél nagyobb része megjelenhessen az 

állampapírpiacon hozamcsökkenését indukálva vagy pedig a tőkepiacon a produktív 

beruházásoknál forrást biztosítson és a gazdasági növekedést serkentse. 

A Monetáris Tanács tagjai egyetértettek abban is, hogy az előző kamatdöntés óta nem 

történt olyan fejlemény, amely a jelenlegi kamatszint megváltoztatását indokolná. A 

tanács tagjai kiemelték, hogy a következő időszakban is további nem konvencionális 

97
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102

febr. 17. febr. 24. márc. 3. márc. 10. márc. 17.

CZK/EUR HUF/EUR PLN/EUR

A hazai pénzpiaci 

mutatók kismértékben 

kedvezőbbé váltak. 
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eszközök alkalmazását tartják lehetségesnek. Érdekes azonban az a tény, hogy a 

jövőbeni 3 hónapos kamatok piacán (FRA (forward rate agreement) – határidős 

kamatmegállapodás) jóval alacsonyabban (0,46 százalékos kamatlábon) kötnek 

üzletet a bankok, azaz azt prognosztizálják, hogy a 9 hónap múlva induló 3 hónapos 

eszköz kamata 44 bázisponttal alacsonyabb lesz a jelenlegi jegybanki alapkamatnál. 

Egy hónappal ezelőtt 0,58 százalékos kamat mellett kereskedtek a bankok. 

Az elmúlt hónapban az állampapírok piacán, a másodpiaci hozamgörbén több 

lejáratnál csökkentek a hozamok, mint ahánynál hozamemelkedés volt megfigyelhető. 

Alapvetően kis elmozdulások történtek, és csak az 5 éves futamidőnél tapasztalható 

jelentősebb változás. Itt a hozam 25 bázisponttal emelkedett. Habár a másodpiaci 

hozamgörbe rövid végén még a hozam 7 bázisponton áll, az elsődleges piacon már 

adtak be negatív hozammal ajánlatot a forgalmazók a 3 hónapos DKJ-re és az 

átlaghozam mindössze 1 bázisponton állt. 

Az MNB és az NGM között kibontakozott egy vita, amely az idei devizakötvény 

kibocsátásáról szól. Az MNB nem tartja szükségesnek a devizakötvény kibocsátását, 

míg az NGM az idénre is lehetségesnek tartja azt. Az ÁKK 2017. évre szóló 

finanszírozási tervében szerepel 1 milliárd euró devizakötvény kibocsátása 2017. 

évben. Fontos lehet a megmérettetés a nemzetközi porondon, hiszen a hosszabb 

lejáratú fix kamatozású devizakötvénynél a kamatfelár alakulása az országkockázat 

fokmérője lehet, továbbá hosszú távon a devizakötvény akár olcsóbb forrást is 

jelenthet. 

12. ábra A forint hozamgörbe alakulása (%) 

 

Forrás: ÁKK, Századvég 

 
A vállalatoknál 2017 januárjában a szezonálisan kiigazított számok alapján a banki 

nettó forinthitel felvétel 9,2 milliárd forintnak felelt meg. A devizahitelek tranzakcióinak 

nettó értéke –13,6 milliárd forintot tett ki, azaz a nem pénzügyi vállalatok januárban az 

előző hónapi jelentős hitelfelvétel után kismértékben csökkentették a devizahiteleik 

állományát. A kettő eredőjeként adódó januári teljes nettó hiteltörlesztés (szezonálisan 

igazítva) így 17,8 milliárd forintnak felelt meg. 
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13. ábra Vállalati hitelfelvétel (milliárd forint) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 

 
A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 155,2 milliárd forintot tett ki, 

ami kismértékű csökkenést mutat az előző hónaphoz képest. Az újonnan nyújtott 

euróhitelek összege 31,1 milliárd forint volt, ami jelentősen alacsonyabb az előző havi 

értéknél. A vállalati szektor tehát nem növelte jelentősen árfolyam-kockázati 

kitettségét. 
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A Századvég Gazdaságkutató 
makrogazdasági előrejelzése 

A Századvég Gazdaságkutató Zrt. márciusi előrejelzése szerint a magyar gazdaság 

növekedése 2017-ben a korábbi előrejelzésünknek megfelelően 3,6 százalékot tehet 

ki, míg a 2018-as bővülés 3,4 százalékos lehet. A 3 százalék feletti növekedéshez 

mindkét évben hozzájárulhat a munkát terhelő járulékok csökkentése, a minimálbér és 

a garantált bérminimum jelentős emelése valamint az új uniós költségvetési ciklushoz 

kapcsolódó források felhasználása. 

A 2017-es évet még a 2016-osnál is jelentősebb béremelkedés jellemzheti a fenti 

tényezők miatt. Így a háztartások rendelkezésre álló jövedelme nő, ami a fogyasztás 

bővüléséhez vezet, melynek mértéke becslésünk szerint idén 5,1, jövőre pedig 4 

százalékos lehet. Fontos tehát hangsúlyozni, hogy a fogyasztás bővülése most nem a 

lakosság eladósodásán keresztül történik meg, mint a válság előtti időszakban. A 

korábban vártnál jobban nőhetnek idén és jövőre a beruházások: ezek volumene idén 

6,2, míg jövőre 5,2 százalék lehet becslésünk szerint. Ennek mértékét azonban 

nagyban meghatározhatja a gazdaság szempontjából kiemelkedő beruházások 

(például útépítések, metrófelújítás) haladása. A beruházások növekedését segíti elő a 

társasági adó kulcsának csökkentése is. Az export növekedése idén 5,1, míg jövőre 

5,8 százalékos lehet. Ezzel szemben az import bővülése 2017-ben 5,7, míg 2018-ban 

6,3 százalékot tehet ki.  Ez azt jelenti, hogy a nettó export semi idén, sem jövőre nem 

tud érdemben hozzájárulni a gazdaság növekedéséhez. Ennek magyarázata az, hogy 

a növekvő belsőkereslet az import nagymértékű bővülését vonzza maga után. 

Várakozásunk szerinta munkanélküliségi ráta a minimálbér és a garantált bérminimum 

emelése ellenére is csökkenni tud az egyre növekvő munkaerőhiány miatt: a tavalyi 

5,1 után a ráta idén 4,4, míg jövőre 4,2 százalékot tehet ki. 

Az előző előrejelzésünk óta beérkezett tényadatok figyelembe vételével felfelé 

módosítottuk az inflációra vonatkozó várakozásainkat. Bár az infláció februárban már 

majdnem elérte a jegybank 3 százalékos inflációs célját, ehhez jelentős mértékben az 

üzemanyagárak alacsony bázisidőszaki értéke járult hozzá. Összességében 2017-ben 

2,5 százalékos, míg 2018-ban 2,9 százalékos inflációt várunk.  

A társasági adó valamint a munkát terhelő járulékok csökkentésére a kedvező 

költségvetési helyzet teremtette meg a fedezetet: Bár az első két hónap költségvetési 

adatai kedvezően alakultak, de az intézkedések költségvetési hatásainak pontos 

értékelésére még várni kell, így további lazításról még korai beszélni. Becslésünk 

szerint figyelembe véve a felsorolt gazdaságpolitikai intézkedéseket, illetve a tavaly év 

végére előrehozott kiadásokat, idén a GDP-arányos deficit a 2,3, jövőre pedig 2,4 

százalék lehet. Mivel azonban a 2018-as költségvetés még nem ismert, ezért az erre 

vonatkozó becslésünket is meglehetősen nagy kockázat övezi. Fontos cél azonban 

továbbra is a szigorú költségvetési politika fenntartása, tehát a 3 százalék alatti deficit 

elérése, és a GDP-arányos államadósság csökkentése. 

 

A Századvég 

Gazdaságkutató Zrt. 

legfrissebb előrejelzése 

szerint idén is jövőre is 

3 százalék felett nőhet a 

magyar gazdaság 

teljesítménye. 
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Századvég előrejelzés
1
 

14. ábra 2017. I. negyedévi előrejelzésünk 

 
2016 2017 2017 2018 2018 

 éves I. II. III. IV. éves I. II. III. IV. éves 

Bruttó hazai termék (volumenindex) 2,0 3,6 3,4 3,6 3,8 3,6 3,4 3,5 3,5 3,3 3,4 

A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex) 4,9 4,6 5,5 4,8 5,5 5,1 3,9 4,1 4,1 3,8 4,0 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) -14,7 5,0 9,6 4,2 6,0 6,2 5,3 5,1 5,9 4,6 5,2 

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 5,8 5,3 2,3 5,8 6,9 5,1 6,6 6,0 5,5 5,1 5,8 

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 5,8 4,4 3,4 6,2 8,7 5,7 7,1 6,7 6,1 5,4 6,3 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege (milliárd euró) 9,9 2,5 2,4 3,0 2,0 9,9 2,4 2,5 2,4 3,1 10,5 

Fogyasztóiár-index (%) 0,4 2,7 2,6 2,5 2,2 2,5 1,4 2,3 3,6 4,4 2,9 

A jegybanki alapkamat az időszak végén (%) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,05 1,05 1,2 1,35 1,4 

Munkanélküliségi ráta (%) 5,1 4,5 4,4 4,4 4,3 4,4 4,3 4,2 4,2 4,1 4,2 

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 6,2 10,1 12,1 11,6 11,6 11,4 7,8 7,7 7,5 8,3 7,8 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában 5,0 – – – – 4,8 – – – – 5,3 

Külső finanszírozási képesség a GDP százalékában 7,3 – – – – 7,9 – – – – 8,8 

Az államháztartás ESA-egyenlege a GDP százalékában 1,2 – – – – 2,3 – – – – 2,4 

GDP-alapon számított külső kereslet (volumenindex) 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0 1,9 

Forrás: MNB, KSH, Századvég-számítás 

 

_ 

15. ábra Az előrejelzésünk változása az előző negyedévhez 

képest 

 2017 

  
2016. 

december 
2017. 

március 
változás 

Bruttó hazai termék (volumenindex) 3,6 3,6 0,0 

A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex) 5,6 5,1 –0,5 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 4,8 6,2 1,5 

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 5,8 5,1 –0,7 

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák 
alapján) 

7,0 5,7 –1,4 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege 
(milliárd euró) 

9,2 9,9 0,7 

Fogyasztóiár-index (%) 2,0 2,5 0,5 

A jegybanki alapkamat az időszak végén (%) 0,9 0,9 0,0 

Munkanélküliségi ráta (%) 4,8 4,4 –0,4 

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 10,7 11,4 0,7 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP 
százalékában 

4,3 4,8 0,5 

Külső finanszírozási képesség a GDP 
százalékában 

7,3 7,9 0,6 

Az államháztartás egyenlege a GDP 
százalékában 

2,1 2,3 0,2 

GDP-alapon számított külső kereslet 1,6 1,8 0,2 

Forrás: Századvég-számítás 

 
  

                                                        
1
 Készítés dátuma: 2017. március 9. 
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Jogi nyilatkozat 

A jelen kiadvány a Századvég Gazdaságkutató Zrt. szellemi terméke, melyet külső 

személyek által szolgáltatott adatok alapján tájékoztató jelleggel állított össze partnerei 

részére. Ennek megfelelően a kiadványban foglalt megállapítások, előrejelzések nem 

számítanak szakmai vagy egyéb tanácsadásnak, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. 

semmilyen felelősséget nem vállal az azokon alapuló döntések eredményességéért. 


