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 2017 

GDP változása (%) 3,8 

Infláció (éves átlag, %) 2,4 

Bruttó keresetek  

(éves változás, %) 

12,0 

EUR/HUF (éves átlag) 309 

 

A magyar gazdaság teljesítményének bővüléséhez az I. 

negyedévben termelési oldalról az ipar, az építőipar és a 

szolgáltatások, míg felhasználási oldalról elsősorban a 

fogyasztás és a beruházások járultak hozzá. 

A magyar gazdaság az első negyedévben a várakozásokat meghaladva 

4,2 százalékkal (a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok 

szerint 3,8 százalékkal) növekedett az előző év azonos időszakához 

képest. Termelési oldalról az ipar 1,6 százalékponttal, míg az építőipar 0,4 

százalékponttal járult hozzá a növekedéshez. Az előző negyedévekhez 

hasonlóan a szolgáltató ágazat most is elősegítette a növekedést, 

hozzájárulása 1,7 százalékpont volt. Kismértékben, 0,2 százalékponttal 

fékezte azonban a növekedést az időjárástól erősen függő 

mezőgazdaság. Felhasználási oldalról elsősorban a fogyasztás 

(1,8 százalékpont) és a beruházások (3,7 százalékpont) növekedési 

hozzájárulását érdemes kiemelni, míg a nettó export csupán 0,4 

százalékponttal tudott hozzájárulni a bővüléshez. 

Júniusi ülésén a Fed ismét 0,25 százalékpontos kamatemelést hajtott 

végre, valamint mérlegfőösszegének folyamatos szűkítéséről döntött.  

A magyar ipar teljesítménye áprilisban 3,0 százalékkal csökkent, 

köszönhetően elsősorban annak, hogy a húsvét hatása miatt az idén 

három munkanappal kevesebb volt, mint egy évvel korábban. Az építőipar 

ennek ellenére is 20 százalék feletti ütemben tudott bővülni.  

Az infláció májusban újra lassult, és 2,1 százalékot tett ki. Folytatódik a 

nettó reálbérek dinamikus emelkedése, mely így 12,1 százalékot ért el 

áprilisban. 

Forint hozamgörbe (%) 

 

Forrás: Datastream 
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Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

A piaci várakozásoknak megfelelően, júniusi ülésén is irányadó rátája emelése mellett 

döntött a Fed Nyílt Piaci Bizottsága (FOMC). A 1,00–1,25 százalék közötti sávba 

emelkedő amerikai irányadó rátát legutóbb márciusban és decemberben emelte a 

FOMC, melynek iránymutatása alapján várhatóan idén további egy vagy két alkalommal 

(szeptemberben és/vagy decemberben) emelkedhet a ráta. A FOMC ülésén 

mérlegfőösszegének folyamatos, kezdetben havi 10 milliárd dolláros szűkítéséről is 

határozott, melynek keretében a korábbi mennyiségi lazítási programok keretében 

felvásárolt jelentős mennyiségű értékpapírtól folyamatosan válik meg a Fed. Az 

októberben induló mérlegszűkítési program havi szűkítési üteme negyedévenként 10 

milliárd dollárral emelkedik egészen 2018 utolsó negyedévéig, amikortól a program 

végéig a havi szűkítési keret 50 milliárd dolláron marad. A kamatemelést és a jegybanki 

mérlegfőösszeg szűkítését a Bizottság korábban közölt hármas kritériumának (2 

százalék körüli középtávú infláció, alacsony munkanélküliség és stabil gazdasági 

növekedés) mindegyike támogatta. 

A június 8-ai előrehozott választáson az addig kormányzó Konzervatív Párt elveszítette 

Képviselőházi többségét, így a továbbiakban kisebbségi kormányzatként irányítja az 

Egyesült Királyságot. Az előrehozott választás korábbi céljával ellenben így végső soron 

csökkent Theresa May demokratikus felhatalmazása a június közepén kezdődő Brexit 

tárgyalások lebonyolítására, ami tovább növelte a tárgyalások gazdasági kimenetele 

körüli bizonytalanságot. A választás másnapján a brit font közel fél éve nem látott 

mértékben, 1,7 százalékkal gyengült a dollárhoz viszonyítva, ugyanakkor – főképp a 

gyengülő font fontban számolt exportbevételeket növelő hatása miatt – az export 

túlsúlyos brit FTSE 100 tőzsdeindex értéke 1 százalékkal emelkedett. 

Nemet mondtak a keményvonalas Brexitre 

Theresa May előrehozott választásokat írt ki Nagy-Britanniában június 8.-ra, amit 

azzal indokolt, hogy a Brexit-tárgyalások lefolytatásához biztos háttérre és stabil 

vezetésre van szükség. A választások a kezdeti várakozásokkal szemben 

azonban nem May elsöprő győzelmével zárultak: a Konzervatív Párt elvesztette 

abszolút többségét – bár továbbra is a legnagyobb párt maradt –, és így csak 

kívülről támogatott kisebbségi kormányzást alakíthatnak a konzervatívok. 

Mindezzel rendkívül bizonytalan helyzet alakult ki a Brexit-tárgyalások előtt, bár 

a kormányzáshoz szükséges többség biztosítható, amennyiben az észak-ír 

Demokratikus Unionista Párttal sikeres egyezséget kötnek. Utóbbinak nem 

érdeke az észak-ír helyzet destabilizálása azzal, hogy egy mindennel szakító 

kilépés visszaállítsa Írország és az Egyesült Királyság közötti határellenőrzést. 

A szavazás kimenetele egy dolgot bizonyossá tett: Theresa May kemény kilépési 

tárgyalásokat ígérő politikáját elutasították a választók. Az összes többi párt, 

amely bejutott a parlamentbe, a puha Brexit, azaz az EU-val továbbra is többé-

kevésbé szorosabb gazdasági együttműködés mellett foglalt állást. A választás 

eredménye – azaz a meggyengült tory frakció, sőt, a Brexitet kezdeményező 

UKIP (Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja) parlamentből való kiesése – 

értelmezhető tehát a „hard” Brexit elutasításaként is. A koalíció szükségessége 

miatt valószínűleg felpuhul a brit álláspont. A lehetőségek közt ott van, hogy 

Kamatot emelt a Fed. 
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Theresa May lemond, sőt, akár az is, hogy új választást írnak ki őszre. A 

bizonytalanság pedig feléli az Egyesült Királyság felkészülési és tárgyalási idejét, 

hiszen 2017 márciusától, az elszakadási kérelem hivatalos benyújtásától kezdve 

két éve van letárgyalni a kilépés feltételeit. 

Martin Wolf vélemény cikkében sötét képet festett a Brexit-tárgyalások 

kimenetének kapcsán: a tárgyalási idő elvesztegetése miatt jelentős mértékben 

megnőtt annak az esélye, hogy egyáltalán nem születik megegyezés a megadott 

két éves intervallumon belül. Ez pedig még rosszabb helyzetbe hozná az 

Egyesült Királyságot az európai partnereivel szemben. Wolf szerint az egyetlen 

járható út, ha a tárgyalások során elfogadják az EU feltételeit és a közös piac 

vagy az Európai Gazdasági Térség tagjai maradnak. 

Összességében véve két lehetséges forgatókönyv tűnik valószínűnek a 

tárgyalások kimenetelét illetően: az Egyesült Királyság a „norvég modell” vagy a 

„svájci modell” szerint marad kapcsolatban az Európai Unióval. 

A „norvég modell” alapján az Egyesült Királyság tagja maradna az Európai 

Gazdasági Térségnek és tiszteletben kellene tartania többek között a 

munkavállalók és a szolgáltatások szabad áramlására vonatkozó szabályokat. 

További kötelezettségként felmerülne, hogy hozzá kellene járulni a gazdasági 

térség fejlesztési alapjához. (Ennek keretein belül támogatják az EU 15 

legkevésbé fejlett tagállamát.) Végezetül ebben az esetben az Egyesült Királyság 

nem rendelkezne szavazati joggal az EU döntéshozatali szerveiben, ami jelentős 

hátrány a mostani állapothoz képest, hiszen a közösségi szabályozás jelentős 

részét továbbra is alkalmazni kellene, miközben a döntésekbe nem marad 

beleszólása. 

A „svájci modell” a „norvég modellel” ellentétben rendkívül komplikált, így kisebb 

a valószínűsége, hogy az Egyesült Királyság ez alapján maradna kapcsolatban 

az Unióval. Ennek a modellnek a lényege, hogy az EU belső piacának számos 

fontos szektorához biztosít hozzáférést (például az Egyesült Királyság 

szempontjából a pénzügyi szolgáltatások szektora lenne fontos), azonban itt is 

számos EU-s szabályt be kell tartani és pénzügyi hozzájárulást is fizetni kell. 

(Svájc például az Európai Kutatási Térség tagjaként jelentősen hozzájárul a 

gazdasági és szociális egyenlőtlenségek csökkentését célzó projektekhez.) 

A júniusi választások óta megnőtt a soft Brexit valószínűsége. Így arra 

következtethetünk a Magyarországra gyakorolt hatások kapcsán, hogy a britek 

kilépése következtében várhatóan csökken a fejlesztési alapokhoz való 

hozzájárulásuk, így az alapok által biztosított pénzügyi források összességében 

csökkennek, de nem a teljes brit befizetés szűnik meg. Az Egyesült Királyság 

jelentős befizetője az uniós kasszának, és a kilépésével várhatóan csökken majd 

az uniós támogatások mértéke, amely mérsékli a Magyarországnak jutó rész 

nagyságát is, de így kevesebb, mint 7 százalékos visszaeséssel kell kalkulálni. 

Ugyanakkor, ha kikerül az Unióból a közös uniós haderőt és energiapolitikát 

ellenző Nagy-Britannia, akkor az ellentétes állásponton lévő Magyarország 

érdeke e két területen is jobban érvényesülhet. Végezetül a soft Brexit esetén 

nem tűnik valószínűnek, hogy a kilépést követően az Egyesült Királyságban 

dolgozó többszázezer magyarnak el kellene hagynia a brit munkaerőpiacot és 

vissza kellene térnie a hazai munkaerőpiacra, orvosolva ezáltal az itthoni 

munkaerőhiányt. A briteknek sem érdeke a munkavállalók kizárása a 
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munkaerőpiacukról, sőt a jelenleg esélyes forgatókönyv alapján a további 

munkaerő-beáramlástól sem fog elzárkózni Nagy-Britannia. 

SZIGMA indikátoraink 

A magyar gazdaság jelenlegi állapotát leíró SZIGMA CI indikátor értéke októbert 

követően májusban ismét negatív tartományba süllyedt, ami alapján májusban trend 

alatti mértékben bővült a hazai gazdaság. A növekedési teljesítmény lassulását SZIGMA 

LEAD indikátorunk hónapok óta előre jelezte, mely alapján a potenciálistól elmaradó 

növekedési teljesítmény várhatóan egészen augusztusig fennmaradhat. A növekedési 

teljesítmény rövidtávú csökkenését részben magyarázza az új ipari rendelésállomány 

áprilisi visszaesése is, amelynél kedvezőtlenebbet legutóbb közel két éve mértek a 

magyar gazdaságban. Márciusi historikus csúcsához képest az ipari termelés is enyhén 

visszaesett áprilisban, miközben az építőipar szezonálisan és munkanappal igazított 

volumenindexe alapján az építőipari kibocsátás is csökkent havi alapon. Éves alapon 

mérve ugyanakkor továbbra is dinamikusan, 20 százalékot meghaladó mértékben 

emelkedik az építőipari termelés, amit részben a tavalyi év alacsony bázisa magyaráz. 

Az építőipar növekedést támogató szerepe szempontjából ugyanakkor kedvező, hogy 

az előző hónapok változatlansága után áprilisban több mint 7 százalékkal emelkedett a 

szektor rendelésállománya, ami a kibocsátás további bővülését vetíti előre a következő 

negyedévekben. 

A hazai gazdaság rövidtávú teljesítményével szembeni várakozásainkat kifejező 

SZIGMA LEAD indikátor alapján – május–július kivételével – egész évben trend feletti 

ütemben bővülhet a hazai gazdaság. A német piac üzleti hangulatváltozását kifejező, 

1991 óta mért Ifo Business Climate index historikus csúcsra emelkedett májusban, ami 

alapján az idei magyar növekedést a külkereskedelem a korábban vártnál nagyobb 

mértékben támogathatja. A várakozásoknak megfelelően, főként a húsvéthatás miatt a 

kiskereskedelmi forgalom enyhén csökkent márciusban. Az idei első negyedévesnél 

kedvezőtlenebb fogyasztói bizalmi indikátorok alapján a kiskereskedelem növekedést 

támogató szerepe elmaradhat a korábbi negyedévekben tapasztaltaknál. 

Összességében idén a javuló beruházási aktivitás és a dinamikusan bővülő reálbérek 

miatti fogyasztásbővülés hatására a tavalyi 2 százalékos GDP növekedési ütemnél 

magasabb, 4 százalékot alulról közelítő gazdasági növekedést valószínűsítünk. 

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

 

Forrás: Századvég 

 

SZIGMA indikátorunk 

szerint trend alatti 

ütemben bővül a 

magyar gazdaság. 
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Reálgazdaság 

A magyar gazdaság 2017. I. negyedévében a várakozásokat felülmúlva, 4,2 százalékkal 

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

kiigazított és kiegyensúlyozott érték bővülése 3,8 százalék volt. A megelőző 

negyedévhez képest 1,3 százalékkal volt nagyobb a gazdaság teljesítménye. Termelési 

oldalon a mezőgazdaságot kivéve minden ágazat húzta a növekedést. A 

leglendületesebb az ipar volt, amely 6,8 százalékkal bővült, amely így 1,6 

százalékpontot adott a GDP növekedési mértékéhez. Az iparon belül a feldolgozóipar 

7,8 százalékkal bővült, amely mögött minden jelentős súlyú iparág pozitív növekedési 

teljesítménye áll. A szolgáltató szektor összességében 3 százalékkal bővült, amely 1,7 

százalékponttal járult hozzá a növekedéshez. A kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás 

és vendéglátás hozzáadott értéke 4,8 százalékkal emelkedett. A szállítás, raktározás 

teljesítménye 2,0 százalékkal növekedett. A film-, video-, televízióműsor-gyártás 

bővülése következtében az információ, kommunikáció területén a hozzáadott érték 4,9 

százalékkal nagyobb lett. A 6,3 százalékos csökkenést mutató mezőgazdaság 

teljesítménye alapvetően az időjárásnak és a kiemelkedő tavalyi termésbázisnak 

köszönhető. Kis gazdasági súlya miatt így 0,2 százalékpontot vett el a GDP bővüléséből. 

Az építőipar kibocsátása hosszú idő után újra növekedést mutatott, és az első 

negyedévben 24,6 százalékos bővülést ért el az előző év azonos időszakához képest. 

Ezzel 0,4 százalékpontot tett hozzá a GDP növekedéséhez. Az uniós pénzek hatására 

az építőipar jelentős strukturális ingadozásokat mutatott eddig. 2017 első 

negyedévében felfelé lendült, és túljutott a historikus mélypontján. 

Az I. negyedévben dinamizálódott a külkereskedelem bővülése mind a kivitel, mind a 

behozatal oldaláról. Az export 9,4 százalékos bővülése így is alulmúlta az 

importnövekedés 10 százalékos ütemét, amelynek következtében a nettó export 

továbbra is többletes, de csökkenő mértékben, 0,4 százalékponttal emelte a negyedévi 

növekedést. A külkereskedelmi többlet 3 százalékkal mérséklődött abszolút összegben 

előző év azonos időszakához képest, folyóáron számítva. 

Továbbra is bővültek a háztartások fogyasztási kiadásai, de már kevésbé lendületesen, 

mint a megelőző negyedévekben, így a növekedésben betöltött szerepe mérséklődött. 

Ennek magyarázata, hogy a háztartások nem várt mértékben növelték a 

megtakarításaikat, valamint a nyugdíjemelés januárban alulmúlta a tényleges inflációt. 

Ezzel együtt a fogyasztás bővülésének erejét mutatja továbbra is, hogy a nyers adatok 

szerinti 3,5 százalékos növekedés mellett 1,8 százalékponttal javította a GDP-

növekedést ütemét. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a fogyasztás bővülését a 

válság előtti időszakokkal szemben nem a lakosság eladósodása, hanem a 

foglalkoztatás növekedésén és a béremelkedésen alapuló, növekvő rendelkezésre álló 

jövedelem okozta. A közösségi fogyasztás 6,2 százalékkal csökkent. A közösségi 

fogyasztás csökkenésének következménye, hogy 0,7 százalékponttal húzta le a 

növekedést. Ezt azonban kompenzálta a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől 

kapott természetbeni juttatások növekvő volumene. Összességében a bruttó 

felhalmozás 17 százalékkal volt több, mint az előző év utolsó negyedévében, ezzel 

átvéve a növekedés motorjának szerepét a fogyasztástól, ugyanis 2,9 százalékponttal 

járult hozzá a gazdaság növekedéséhez. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 28,4 

százalékot emelkedett, döntően az új EU költségvetés ciklikus hatásának 

köszönhetően. 

4,2 százalékkal nőtt a 

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

 

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

Áprilisban az ipar teljesítménye a márciusi 10 százalék feletti bővülés után 3,0 

százalékkal visszaesett, amely jelentős részben a munkanaphatással magyarázható. 

Idén áprilisban hárommal kevesebb munkanap volt, mint tavaly, mivel a húsvét idén 

áprilisra, míg tavaly márciusra esett, és a nagypénteket is munkaszüneti nappá 

nyilvánították. A munkanaphatástól megtisztított adatok szerint az ipar teljesítménye 2,5 

százalékkal növekedett. Az előző hónaphoz képest a szezonálisan és 

munkanaphatással kiigazított volumen 0,8 százalékkal mérséklődött. Az ipar 

értékesítése áprilisban éves összehasonlításban 3,2 százalékkal csökkent, 

köszönhetően az exportértékesítés 4,8 százalékos visszaesésének. A belföldi 

értékesítés alig változott az egy évvel korábbihoz képest. 

Az ipar legnagyobb súlyú ágazata, a feldolgozóipar kibocsátásának volumene 

3,4 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Ezen belül a legnagyobb, 

12,3 százalékos visszaesés a kokszgyártás, kőolajfeldolgozás alágazatban történt, de 

10 százalék felett vesztett teljesítményéből az egyéb feldolgozóipar; ipari gép, 

berendezés üzembe helyezése, javítása alágazat is. A feldolgozóiparon belül 

legnagyobb súllyal bíró járműgyártás teljesítménye 8,6 százalékkal esett vissza. 

Növekedést mindössze 3 alágazat ért el: az élelmiszer, ital, dohány-termék gyártása 

alágazat termelése 2,9, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása alágazaté 

4,8, a gépek, gépi berendezés gyártása alágazaté 3,4 százalékkal bővült. A csekély 

súlyú bányászat teljesítménye jelentősen, 22,9 százalékkal növekedett, míg a 

villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálásé 1,8 százalékkal bővült. 

Kedvezőtlenül alakult ugyanakkor az ipar rendelésállománya. Az új rendelések 

volumene 8 százalékkal csökkent, és így a teljes rendelésállomány 1,3 százalékkal 

marad el az egy évvel korábbitól. Ezen belül a teljes belföldi rendelésállomány 

7,1 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, míg az export rendelésállomány 

1,7 százalékkal marad el attól. 

Áprilisban 3,0 

százalékkal csökkent az 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Áprilisban az építőipar termelése 22,1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit 

úgy, hogy 3 munkanappal kevesebb volt, mint az előző év azonos időszakában. Az 

előző hónaphoz képest az ágazat teljesítménye a szezonálisan és naptárhatással 

kiigazított adatok szerint 2,6 százalékkal csökkent. Az éves összehasonlításban mért 

jelentős növekedéshez hozzájárult az alacsony bázis, illetve ehhez kapcsolódón az 

uniós források ciklikussága: míg a 2007 és 2013 közötti uniós költségvetési ciklus 

támogatásait 2015 végig lehetett felhasználni, addig a 2014 és 2020 közötti ciklushoz 

kapcsolódó források lehívása csak 2017-ben indult el nagyobb volumenben. Az éves 

összevetésben bekövetkezett növekedéshez mindkét építményfőcsoport hozzájárult: az 

épületek esetében 11,9, míg az egyéb építményeknél 40,2 százalék volt a növekedés 

volumene. A KSH tájékoztatása szerint a növekedés elsősorban ipari és raktárépületek, 

kisebb mértékben a sportlétesítmények és oktatási épületek építésének köszönhető. A 

szerződésállomány alakulása alapján az építőipar teljesítménye a jövőben is kedvezően 

alakulhat: áprilisban az új szerződések volumene 30,6 százalékkal haladta meg az egy 

évvel korábbit, míg a tárgyhó végi szerződésállomány 92,4 százalékkal magasabb 

annál. Az új szerződések tekintetében a növekedés áprilisban különösen is az egyéb 

építményeknél volt jelentős (53,1 százalék), míg az épületeknél szerényebb (6,2 

százalék). 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

 

Az építőipar 

teljesítménye 

22,1 százalékkal 

növekedett. 
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2017 márciusában a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene az előző év azonos 

időszakához képest a nyers adatok alapján 3,3, a naptárhatástól megtisztított adatok 

szerint pedig 5,4 százalékkal nőtt. Ebben főleg a húsvéthatás játszott közre. Az áprilisra 

vonatkozó első becslések alapján a nyers adatok szerint 3,5, naptárhatástól megtisztítva 

pedig – főleg a húsvéthatás következtében – 2,0 százalékkal növekedést mértek. Az 

élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 0,6, a nem 

élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 5,2, az üzemanyag-kiskereskedelemben 1,1 

százalék volt a bővülés mértéke. 

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

indexe 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Eurostat, Századvég 

 

Márciusban a legnagyobb forgalombővülést az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 

figyelték meg (13,8 százalék) az előző év azonos időszakához képest a naptárhatástól 

megtisztított adatok alapján. Ezt követte a könyv, újság és papíráru 12,9 százalékos 

forgalomnövekedéssel. Jelentős emelkedést mértek a textil, ruházati és lábbeli 

szaküzletekben is: 11,6 százalékkal nőtt az értékesítések volumene. Folytatta évek óta 

tartó bővülését a csomagküldő és internetes szaküzletek forgalma is: márciusban 10,1 

százalékos volt a növekedés üteme. Az élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 4,7, az 

élelmiszer, ital és dohányáru üzletekben 3,1, a bútor, műszaki cikk szaküzletekben 4,8, 

a számítástechnika és egyéb iparcikk szaküzletekben pedig 7,7 százalékkal nőtt a 

forgalom. Növekedett az értékesítés a gyógyszer és gyógyászati termékek (4,7 

százalék), az illatszerek (5,5 százalék) és a használtcikkek (6,4 százalék) esetében is. 

A gépjármű-üzemanyag forgalom márciusban 2,3 százalékkal emelkedett. 

A munkaerőpiaci helyzet kismértékben romlott 2017 áprilisában. A foglalkoztatottak 

szezonálisan kiigazított száma egy hónap alatt 5 ezer fővel, 4 millió 405 ezer főre 

csökkent. Ezzel egy időben az aktívak szezonálisan kiigazított száma ezer fővel 

emelkedett. A két hatás eredőjeként a munkanélküliek szezonálisan kiigazított száma 3 

ezer fővel emelkedett. Az intézményi statisztikák alapján 10 ezer fővel csökkent az 

alkalmazottak létszáma. A csökkenés mögött elsősorban a költségvetési szféra áll, ahol 

a korábbi hónapokhoz hasonló ütemben 8 ezer fővel csökkent a foglalkoztatás. 

Kismértékben, 2 ezer fővel a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében is 

visszaesett a foglalkoztatás, azonban ez inkább a korábbi hónapok bővülésének 

korrekciójaként értelmezhető. 20 ezer fővel 169 ezer főre emelkedett a Start 

Munkaprogramban dolgozó közfoglalkoztatottak száma egy hónap alatt, amely mögött 

az áprilisban újrainduló programok állnak, azonban éves szinten így is 40 ezerrel 

csökkent a közfoglalkoztatásban résztvevők száma. A szezonálisan kiigazított 

munkanélküliségi ráta áprilisban 4,4 százalékon állt. 

A munkanélküliségi ráta 

4,4 százalék. 

Márciusban 3,3, 

áprilisban 3,5 

százalékkal bővült a 

kiskereskedelmi 

forgalom. 
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6. ábra Munkapiac alakulása (2013. január = 0, ezer fő) 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2017 áprilisában is megmaradt a béremelések lendülete. A nemzetgazdasági bruttó 

átlagkereset egy év alatt 14,6 százalékkal, 303 011 forintra emelkedett, ezen belül is a 

versenyszektorban 12,6 százalékkal növekedtek a bérek. 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 14,6 százalékkal nőttek áprilisban, amely az inflációt is figyelembe 

véve egy év alatt 12,1 százalékos nettó reálbér emelkedést jelez, amely példátlan a 

magyar gazdaság történetében. 

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

 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Külső egyensúly 

A KSH 2017 márciusára vonatkozó adatai alapján a külkereskedelmi termékforgalom 

euróban számított exportvolumene 19 százalékkal, míg a behozatalé 21 százalékkal 

nőtt éves bázison. A külkereskedelmi mérleg többlete 978 millió eurót tett ki, így az előző 

év azonos hónapjához képest 21 millió euróval nőtt.  

Márciusban az egy évvel korábbihoz képest a gépek és szállítóeszközök volumene a 

kivitelben 16, a behozatalban 19 százalékkal emelkedett. A feldolgozott termékek 

exportvolumene 17 százalékkal, importvolumene 13 százalékkal bővült. Az 

energiahordozók importvolumene 36 százalékkal nőtt. A kőolaj és kőolajtermékek 

Márciusban csökkent, 

áprilisban nőtt a 

külkereskedelmi 

egyenleg. 

A nettó reálbérek 12,1 

százalékkal nőttek 

áprilisban. 
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behozatala több mint harmadával bővült. A villamos energia behozatalában számottevő 

változás nem következett be. 

A 2017 áprilisára vonatkozó első becslés alapján a külkereskedelmi mérleg aktívuma 

878 millió eurót tett ki. Ez 1,5 millió euróval kevesebb, mint az egy évvel korábbi érték. 

Az export euróban számított értéke 1,6 százalékkal, míg az importé 0,4 százalékkal 

csökkent éves összevetésben. A forgalom alakulását befolyásolhatta, hogy 2017 

áprilisában hárommal kevesebb munkanap volt, mint egy évvel korábban. 

8. ábra Külkereskedelmi egyenleg (millió euró) 

 

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

 

A folyó fizetési mérleg egyenlege 2017. áprilisában 583 millió eurót tett ki, amely 

alulmúlja az előző évben mértet (738 millió euró). Az MNB által az idei első négy hónap 

becsült értéke (1953 millió euró) is alatta marad a folyó fizetési mérleg 2016 január-

áprilisi értékének (2373 millió euró). 

Költségvetési helyzet 

Az államháztartás központi alrendszerének május végi halmozott hiánya 213,4 milliárd 

forintot tett ki. Ezen belül az év első öt hónapjában a központi költségvetés 180,1 milliárd 

forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 85,9 milliárd forintos hiánnyal, az 

elkülönített állami pénzalapok pedig 52,6 milliárd forintos többlettel zártak. A halmozott 

hiányhoz az ötödik hónap 91,9 milliárd forintos deficitjével járult hozzá, szemben a 

tavalyi 13,2 milliárd forintos hiánnyal. A Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett 

rövid ismertetés szerint a január és május közötti eredményt legfőképpen a tavaly 

novemberben megkötött hatéves bérmegállapodás és a lakásépítési támogatások 

felfutása alakította. 

Az első öt hónapban 

213,4 milliárd forint volt 

a költségvetés hiánya.  
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9. ábra Költségvetési egyenleg január-májusban (milliárd forint) 

 

Forrás: NGM 

 

Az országgyűlés elfogadta a 2018. évi költségvetést, ami a tervezethez képest 11 

milliárd forinttal magasabb bevételi és kiadási oldalt tartalmaz. A módosításoknak 

köszönhetően több forrás jut a családok támogatására, a turisztikára és a Paks II 

beruházásra. Az eredeti javaslathoz képest további 10 milliárd forinttal emelték a 

lakástámogatásra fordítható kiadásokat, 3,5 milliárd forinttal több jut 

bölcsődefejlesztésre, 3 milliárd forinttal emelték a családok éve programsorozat 

költségvetését, és 1 milliárd forintból csökkentették a diákhitelt felvett gyermekvállalók 

adósságát. A Turisztikai Fejlesztési Célelőirányzat 16,4 milliárd forint többletforrást kap. 

Paks II. beruházásra 20 milliárd forintos többletforrást irányoztak elő, ami a "kerítésen 

kívüli" fejlesztéseket szolgálja majd. 

Monetáris folyamatok 

2017 májusában a fogyasztói árak 2,1 százalékkal voltak magasabbak, mint tavaly 

ilyenkor. Az élelmiszerek 2,7 százalékkal drágultak, amelyhez jelentősen hozzájárult a 

sertéshús 14,8, a cukor 12, a sajt 7,3, a párizsi és kolbász 6,1 és a kenyér 4,5 

százalékos árnövekedése, valamint a baromfihús 15,7 százalékos árcsökkenése. A tej 

ára ebben a hónapban 1,1 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, 

vagyis az áfacsökkentés nem érezteti a hatását. Jelentős mértékben, 3,9 százalékkal 

emelkedett a szeszes italok és dohányáruk ára. Az egyéb cikkek ára 2,8, a 

szolgáltatásoké 1,5, a háztartási energiáé 0,7, a ruházkodási cikkeké pedig 0,4 

százalékkal emelkedett. Az egyéb cikkek esetében drágább lett a járműüzemanyag (4,7 

százalék), az újság, folyóirat (10,1 százalék), valamint a virág, dísznövény (6 százalék). 

A szolgáltatások esetében 5,9 százalékkal nőtt a takarítás, mosogatás és a postai 

szolgáltatások ára, míg 5,4 százalékkal a tv-előfizetéseké és a belföldi üdüléseké, a 

szemétszállítás díja viszont 5,4 százalékkal csökkent. A háztartási energia árát a tűzifa 

6 és a palackos gáz 4 százalékos áremelkedése növelte meg. A tartós fogyasztási 

cikkek esetében 0,3 százalékos árcsökkenést tapasztaltak, amelyen belül 4,2 

százalékkal mérséklődött a használt személygépjárművek és 4,7 százalékkal a 

televíziók ára, míg 4,4 százalékkal nőtt a motorkerékpároké. 

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

0,2 százalékponttal 2 százalékpontra, míg a keresletérzékeny infláció és a ritkán változó 

árú termékek inflációja 0,1–0,1 százalékponttal rendre 1,6 és 2 százalékpontra 

emelkedett. A jegybank kommunikációja alapján az infláció 2018. első felében éri el a 

fenntartható 3 százalékos szintet. A Monetáris Tanács nem változtatott az alapkamat 

mértékén június 20-ai ülésén. 

Májusban 2,1 százalék 

volt az infláció. 
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10. ábra Infláció alakulása (éves változás százalékban) 

 

Forrás MNB, Századvég 

 

Az EKB Kormányzótanácsa nem változtatott monetáris kondícióin az elmúlt időszakban, 

így az eurózónában nem változott a monetáris politika – szűken értelmezve a 

kamatkörnyezet. A Fed kamatokról határozó Nyíltpiaci Bizottsága (FOMC - Federal 

Open Market Committee) június 13-14-i ülésén a kamat 25 bázispontos emelése mellett 

döntött, amely így immáron 1-1,25 százalékos. A döntést a FOMC a kedvező 

munkaerőpiaci adatok és a csak egyszeri tételeknek köszönhető inflációs ráta 

csökkenés alapján hozta meg. 

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 1,3 százalékkal erősödött, ami az euróval szemben alkalmazott 

küszöb megszűntetésével magyarázható. A lengyel zloty 0,1 százalékot erősödött az 

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

bázisponttal 42 bázispontra nőtt, míg Lengyelországban 3 egységgel 69 bázispontra 

csökkent. 

A hazai pénzpiaci mutatók kedvezőbbé váltak. Míg az 5 éves CDS értéke 2 egységgel 

113 bázispontról 111 bázispontra csökkent, addig az elmúlt hónapban a forint árfolyama 

a svájci frankkal szemben 0,3 százalékkal, az euróval szemben 1,0 százalékkal, míg az 

amerikai dollárral szemben 3,3 százalékkal erősödött. Az időszak végén így egy svájci 

frank 282, egy euró 306, míg egy amerikai dollár 273 forintba került. Az elmúlt hónapban 

a külföldiek kezén lévő magyar állampapír-állomány kis mértékben emelkedett (+61 

milliárd forint), és az időszak végén 3349 milliárd forintot tett ki. 

Nem változtatott a 

monetáris kondíciókon 

az EKB. 

A hazai pénzpiaci 

mutatók kismértékben 

kedvezőbbé váltak. 
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A magyar jegybank Monetáris Tanácsa májusban 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 jegybank Monetáris Tanácsa 2017 márciusában döntött a 2017. június 

végén alkalmazandó három hónapos jegybanki betéti limitről, amelyet 500 milliárd 

forintra csökkentett. A folyamatos monetáris lazítás és a korábbi kamatfolyosó 

szűkítésének egyik célja az, hogy a 3 hónapos BUBOR (BUdapest InterBank Offered 

Rate) – 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 jegybanki 

betétben parkoljon, hanem minél nagyobb része megjelenhessen az állampapírpiacon 

hozamcsökkenést indukálva vagy pedig a tőkepiacon a produktív beruházásoknál 

forrást biztosítson, és a gazdasági növekedést serkentse. A jegybank a közeli jövőben 

dönt arról, hogy milyen mértékben csökkenti tovább a 3 hónapos jegybanki betéti limitet 

2017. szeptember végével. 

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 

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

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

kamatmegállapodás) jóval alacsonyabban (0,21 százalékos kamatlábon) kötnek üzletet 

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

kamata 69 bázisponttal alacsonyabb lesz a jelenlegi jegybanki alapkamatnál. Fontos 

kiemelni azt, hogy egy hónappal ezelőtt még 0,3 százalékos kamat mellett kereskedtek 

a bankok. 

Az elmúlt hónapban az állampapírok piacán, a másodpiaci hozamgörbén egy lejárattól 

eltekintve csökkentek a hozamok, azaz a hozamgörbe lejjebb tolódott. Az egy lejárat, 

ahol nem csökkentek a hozamok az a 6 hónapos lejáratnál volt, ahol 2 bázisponttal 

emelkedtek a hozamok. A 3 hónapos diszkontkincstárjegy másodpiaci hozama 5 

bázisponttal süllyedt. A hosszabb futamidőknél a hozamok csökkenése alapvetően 

annak köszönhető, hogy a befektetők hosszították portfóliójuk futamidejét és az 5 és 10 

bázispontos rövid hozamok helyett inkább a hosszabb futamidők nagyobb hozamait 

választották. 

12. ábra A forint hozamgörbe alakulása (%) 

 

Forrás: ÁKK, Századvég 

 

A hozamgörbe lejjebb 

tolódott.  
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A vállalatoknál 2017 áprilisában a szezonálisan kiigazított számok alapján a banki nettó 

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

értéke 116,5 milliárd forintot tett ki, azaz a nem pénzügyi vállalatok áprilisban ismét 

növelték a devizahiteleik állományát. A kettő eredőjeként adódó áprilisi teljes nettó 

hitelfelvét (szezonálisan igazítva) így 130,6 milliárd forintnak felelt meg. 

13. ábra Vállalati hitelfelvétel (milliárd forint) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 

 
A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 146,5 milliárd forintot tett ki, ami 

jelentős mértékű csökkenést mutat az előző hónaphoz képest. Az újonnan nyújtott 

euróhitelek összege 86,4 milliárd forint volt, ami kismértékben magasabb az előző havi 

értéknél. A vállalati szektor tehát nem növelte jelentősen árfolyamkockázati kitettségét. 

A vállalatok hitel-

állománya növekedett. 
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A Századvég Gazdaságkutató 
makrogazdasági előrejelzése 

Legfrissebb előrejelzésünkben a magyar gazdaság növekedésére vonatkozó 

várakozásainkat úgy 2017-re, mint 2018-ra vonatkozóan felfelé módosítottuk, így idénre 

a korábban várt 3,6 helyett 3,8 százalékos, míg jövőre az előző előrejelzésünkben 

szereplő 3,4 helyett 3,8 százalékos bővülést várunk. A kedvezőbb növekedéshez idén 

a vártnál jobb I. negyedéves növekedési adat valamint a beruházások felfutása járult 

hozzá. Részben a beruházások felfutása miatt megnövekvő kínálat, részben pedig a 

vártnál expanzívabb jövő évi költségvetés miatt lehet a korábban vártnál nagyobb a jövő 

évi növekedés. 

A növekedés motorja mindkét évben a belső kereslet lehet. Mivel a 2017-es évet a 2016-

osnál és a korábban vártnál is jelentősebb, 12 százalékos bérnövekedés jellemezheti, 

ezért a háztartások rendelkezésre álló jövedelmének bővülése miatt a fogyasztás 

dinamikus bővülésére számítunk, bár erre vonatkozó várakozásainkat idénre az I. 

negyedéves, a vártnál gyengébb bővülés miatt 3,5 százalékra mérsékeltük. A bérek 

növekedéséhez az egyre növekvő munkaerőhiány, a szociális hozzájárulási adó 5 

százalékpontos csökkentése valamint a garantált bérminimum és a minimálbér 25, 

illetve 15 százalékos növekedése járulhat hozzá. A bérek jelentős, becslésünk szerint 

8,6 százalékos növekedése 2018-ban is folytatódik, amelynek nyomán a fogyasztás 

volumenének növekedése folytatódhat, és becslésünk szerint 4 százalékot tehet ki. 

Felfelé módosítottuk a beruházások alakulására vonatkozó várakozásainkat az I. 

negyedéves adatok, illetve az új költségvetés eredményeként. A beruházások 

növekedéséhez egyaránt hozzájárulhatnak a versenyszféra és a kormányzat 

beruházásai, amelyet elsősorban az uniós támogatások beindulása segít, de támogatja 

a társasági adó kulcsának csökkentése is. Így a beruházások idén 17,2, jövőre 8,6 

százalékkal bővülhetnek. 

Az export volumene idén 7,7, jövőre 5,2 százalékkal bővülhet, míg az import esetében 

9,3, illetve 5,7 százalékos növekedést prognosztizálunk a belső kereslet importigénye 

miatt. Ez azt jelenti, hogy a külkereskedelem sem idén, sem jövőre nem tud érdemben 

hozzájárulni a gazdaság növekedéséhez.  

Az inflációra vonatkozó előrejelzésünket alig változtattuk az előző negyedévhez képest. 

Idén a tavalyi 0,4 százalékos után még mindig az inflációs cél alatti, de a jegybank 

inflációs célsávján belüli, 2,4 százalékos, míg jövőre 3 százalékos inflációt 

valószínűsítünk. A maginfláció értéke idén 2,2, jövőre pedig 3,4 százalékos lehet. A 

pénzromlás mértéke a nemzeti bank inflációs célját tehát – korábbi előrejelzésünkkel 

összhangban – 2018-ban érheti el tartósan. Az alacsony jegybanki kamatok továbbra is 

fennmaradnak, még akkor is, ha esetleg a Magyar Nemzeti Bank 2018-ban az 

alapkamat kismértékű emelése mellett dönt. Ez utóbbi fejlemény azonban csak akkor 

valószínűsíthető, ha az Európai Központi Bank kamatot emel. 

Várakozásaink szerint a költségvetési hiány a jelentős adócsökkentések (társasági adó, 

szociális hozzájárulási adó, általános forgalmi adó több termék, illetve szolgáltatás 

esetében) ellenére is a 3 százalékos GDP-arányos hiánycél alatt marad, és 2017-ben 

és 2018-ban is2,4 százalékot tehet ki. 

A Századvég 

Gazdaságkutató Zrt. 

legfrissebb előrejelzése 

szerint idén is, jövőre is 

4 százalék körül nőhet a 

magyar gazdaság 

teljesítménye. 
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Századvég előrejelzés1 

14. ábra 2017. II. negyedévi előrejelzésünk 

 
2016 2017 2017 2018 2018 

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

Bruttó hazai termék (volumenindex) 2,0 4,2 3,7 3,8 3,6 3,8 3,1 3,9 4,0 4,1 3,8 

A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex) 4,9 3,5 3,9 3,8 3,7 3,7 3,5 4,4 4,2 3,9 4,0 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) –15,5 28,4 16,5 8,9 15,0 17,2 6,9 10,4 8,6 7,7 8,4 

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 5,8 9,4 5,1 7,9 8,2 7,7 4,7 5,4 5,4 5,4 5,2 

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 5,7 10,0 6,9 9,3 11,0 9,3 4,8 6,6 6,0 5,5 5,7 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege (milliárd euró) 9,9 2,5 2,3 2,9 1,8 9,6 2,4 2,4 2,4 3,1 10,2 

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

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

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

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 6,1 11,0 12,1 12,2 12,5 12,0 9,4 8,9 7,9 8,1 8,6 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában 4,9 – – – – 4,1 – – – – 4,0 

Külső finanszírozási képesség a GDP százalékában 5,4 – – – – 6,2 – – – – 6,4 

Az államháztartás ESA-egyenlege a GDP százalékában –1,8 – – – – –2,4 – – – – –2,4 

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

Forrás: MNB, KSH, Századvég-számítás 

 

_ 

15. ábra Az előrejelzésünk változása az előző negyedévhez képest 

 2017 2018 

  
2017. 

március 
2017. június változás 2017. 

március 
2017. június változás 

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

A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex) 5,1 3,7 –1,4 4,0 4,0 0,0 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 6,2 17,2 11,0 5,2 8,6 3,4 

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 5,1 7,7 2,6 5,8 5,2 –0,6 

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák 
alapján) 

5,7 9,3 3,6 6,3 5,7 –0,6 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege 
(milliárd euró) 

9,9 9,6 –0,3 10,5 10,2 –0,3 

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

A jegybanki alapkamat az időszak végén (%) 0,9 0,9 0,0 1,4 1,1 –0,3 

Munkanélküliségi ráta (%) 4,4 4,5 0,1 4,2 4,3 0,1 

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 11,4 12,0 0,6 7,8 8,6 0,8 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP 
százalékában 

4,8 4,1 –0,7 5,3 4,0 –1,3 

Külső finanszírozási képesség a GDP 
százalékában 

7,9 6,2 –1,7 8,8 6,4 –2,4 

Az államháztartás egyenlege a GDP 
százalékában 

–2,3 –2,4 –0,1 –2,4 –2,4 0,0 

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

Forrás: Századvég-számítás    

 
  

                                                        
1 Készítés dátuma: 2017. június 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. 


