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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 

292 

A KSH első becslése szerint a II. negyedévben a 

várakozásoktól némileg elmaradva 3,2 százalékkal nőtt a 

gazdaság teljesítménye az előző év azonos időszakához 

képest. Az előző negyedévhez képest a szezonálisan 

kiigazított adatok szerint a bővülés 0,9 százalék volt. 

Bár az első becslés közzétételekor a KSH még nem ismerteti a 

növekedés összetevőit, a GDP növekedését termelési oldalról vélhetően 

a szolgáltatások és az építőipar teljesítménye húzta, míg a 

mezőgazdaság a változékony időjárás miatt fékezte. Felhasználási 

oldalról vélhetően a fogyasztás és a beruházás lehettek a növekedés 

mozgatói. A külkereskedelem egyenlegre gyakorolt hatása nem ismert, 

hiszen az egyenleg szempontjából nagyobb szereppel bíró szolgáltatás-

külkereskedelmi adatok még nem állnak rendelkezésre. 

Az ipar teljesítménye júniusban 4,0 százalékkal haladta meg az egy évvel 

korábbit. Az iparon belül a legnagyobb növekedés a gépek, gépi 

berendezések gyártása alágazatban történt. Az építőipar teljesítménye 

27,2 százalékkal volt nagyobb, mint egy évvel korábban. A háztartások 

rendelkezésre álló jövedelmének bővülése nyomán tovább folytatódott a 

kiskereskedelem növekedése is: az első becslés szerint júniusban 

5,5  százalékkal növekedett a kiskereskedelmi forgalom. 

Júliusban az infláció 2,1 százalékra emelkedett. A hazai pénzpiaci 

mutatók javultak: az 5 éves CDS értéke 111-ről 105 bázispontra 

csökkent, a forint árfolyama pedig az elmúlt hónapban a svájci frankkal 

szemben 2,9 százalékkal, az amerikai dollárral szemben 3,8 százalékkal 

és az euróval szemben 0,7 százalékkal erősödött. 

A munkanélküliségi ráta 4,3 százalékra csökkent, így több mint 4,4 millió 

fő dolgozik Magyarországon. Júniusban is tovább folytatódtak a 

béremelések, így a nemzetgazdasági nettó átlagkereset 14,4 százalékkal 

emelkedtek az előző év azonos időszakához viszonyítva, amely az 

infláció hatását is figyelembe véve 12,2 százalékos reálbér 

emelkedésnek feleltethető meg. 

Forint hozamgörbe (%) 

 

Forrás: Datastream 
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Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

2017 második negyedévében a japán gazdaság 1 százalékkal bővült negyedéves 

alapon, amely az elmúlt két év legmagasabb értéke. Ennek következtében a 

negyedéves évesített növekedési ütem 4 százalékra emelkedett. A GDP így 

összességében már hat egymást követő negyedévben nőtt a szigetországban: ilyen tíz 

éve nem fordult elő Japánban, legutóbb 2005 első és 2006 második negyedéve közt 

figyeltek meg ehhez hasonló, tartós konjunktúrát. A jelentős mértékű növekedést a 

vártnál sokkal erősebb belső kereslet magyarázza, amely képes volt ellensúlyozni az 

export első három hónaphoz viszonyított csökkenését. Ugyanebben a negyedévben a 

német gazdaság a német statisztikai hivatal előzetes becslése szerint 0,6 százalékkal 

növekedett, míg éves alapon 2,1 százalékkal bővült. Negyedéves szinten ez ugyan a 

gazdaság alulteljesítését takarja a várakozásokhoz képest, ám éves viszonylatban 

három éve a legerősebb növekedési ütemet figyelték meg. 

Az USA és Észak-Korea közötti konfliktus hatására jelentős mértékű zuhanás volt 

megfigyelhető az amerikai tőzsdén – a Dow Jones Industrial Average Index 1,18 

százalékot csökkent –, azonban a visszaesés átmenetinek bizonyult. A brit FTSE 100 

2,95, az európai STOXX 600 2,58, a kínai Shanghai Composite Index 2,16, a japán 

Nikkei 225 2,11, a német DAX index pedig 1,98 százalékkal mérséklődött a 

kapcsolódó hírek hatására. A geopolitikai kockázatok jelentős hatást gyakoroltak a 

lengyel zloty árfolyamára is, míg a magyar forint stabilitást mutatott. A lengyel zlotyra 

gyakorolt nyomást tovább fokozták a belpolitikai fejlemények is, mivel az 

igazságszolgáltatás átalakítása hatalmas nemzetközi visszhangot váltott ki. Mindezek 

hatására a forint hét havi csúcsán van a zloty ellenében: jelenleg az árfolyam 71 

HUF/PLN szinten áll. 

SZIGMA indikátoraink 

A magyar gazdaság jelenlegi állapotáról képet adó SZIGMA CI indikátor értéke 2017 

júliusában ismét negatív tartományba lépett, amely alapján júliusban trend alatti 

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

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

gazdaságbővülés várhatóan egészen szeptemberig fennmaradhat. A növekedési 

teljesítmény rövidtávú csökkenését részben magyarázza az új ipari rendelésállomány 

6,3, valamint az ipar exportértékesítésének 2,2 százalékos mérséklődése. Az ipar 

termelése is visszaesett az előző hónaphoz képest: 1,2 százalékos csökkenést 

figyeltek meg. Eközben az építőipar szezonálisan és munkanappal kiigazított 

volumenindexe 1,1 százalékos bővülést mutatott. Éves alapon mérve ugyanakkor 

továbbra is dinamikusan, 27,2 százalékkal emelkedett az építőipari termelés, amit 

részben a tavalyi év alacsony bázisa magyaráz. Az építőipari rendelésállomány 

júniusban 4,9 százalékkal nőtt, amely továbbra is támogatja a növekedést, azonban 

elmarad az előző hónapokban tapasztalt mértéktől. Mindez azonban a kibocsátás 

további bővülését vetíti előre a következő negyedévekben. 

A hazai gazdaság rövidtávú teljesítményével szembeni várakozásainkat kifejező 

SZIGMA LEAD indikátor alapján az elkövetkező három hónapban trend alatti, míg az 

év utolsó három hónapjában trend fölötti ütemben bővülhet a gazdaság. A német piac 

üzleti hangulatváltozását kifejező, 1991 óta mért Ifo Business Climate index historikus 

SZIGMA indikátorunk, 

alapján trend alatti 

ütemben bővül a 

gazdaság. 

A japán gazdaság 

1 százalékkal nőtt a 

második negyedévben 
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csúcsra emelkedett júniusban, ami alapján az idei magyar növekedést a 

külkereskedelem a korábban vártnál nagyobb mértékben támogathatja. A 

kiskereskedelmi forgalom a vártaknak megfelelően növekedett májusban, míg a 

fogyasztói bizalmi index tovább csökkent az előző hónaphoz képest. Ezek alapján a 

kiskereskedelem növekedést támogató szerepe továbbra is elmaradhat az előző 

negyedévekben tapasztalttól. Összességében idén a javuló beruházási aktivitás és a 

dinamikusan bővülő reálbérek miatti fogyasztásbővülés hatására a tavalyi 2 

százalékos GDP növekedési ütemnél magasabb, 3,5 és 4 százalék közötti gazdasági 

növekedést valószínűsítünk. 

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

 

Forrás: Századvég 

 

Reálgazdaság 

A KSH előzetes becslése szerint az éves GDP-növekedés üteme 2017. II. 

negyedévében 3,2 százalékot tett ki. Így az első két negyedévben összesen 3,7 

százalékos volt a féléves növekedési teljesítmény. A naptári hatással kiigazított 3,8, 

míg a szezonálisan és naptári hatással kiigazított növekedés 3,6 százalék volt. A  

nyers és a kiigazított adat közötti eltérést leginkább a húsvéthatás indokolja. A 

szezonálisan kiigazított növekedés tekintetében, európai uniós összevetésben 

Magyarország felülmúlja mind az EU átlagát, mind az euró zóna átlagát, ugyanakkor a 

legtöbb közép-európai gazdaság teljesítményétől elmarad. Az előző negyedévhez 

képest 0,9 százalékkal bővült a GDP naptári és szezonális hatásokkal kiigazítva. 

2. ábra GDP-növekedés 2017 II. negyedévében az EU-ban (év/év, %) 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. Előzetes becslés. 

Forrás: Eurostat 

Bár a KSH az első becslésben még nem publikálja részletesen a II. negyedév 

növekedésének összetevőit, az ipari termelés és az építőipar havi alakulásból már 

A magyar GDP-

növekedés üteme 

3,2 százalékra csökkent. 
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lehetett sejteni, hogy a tavalyi évhez képest jóval kedvezőbb lesz a bővülés üteme. 

Termelési oldalról a növekedéshez a feldolgozóipar és az építőipar fellendülése, 

valamint a belföldi szolgáltató szektor járult hozzá. A szolgáltató szektoron belül 

elsősorban a kiskereskedelem és a turizmus erősíthette a növekedést. 

Felhasználási oldalon – a reálbérek ütemes növekedésével párhuzamosan – 

vélhetően a fogyasztás húzta a GDP-t, valamint a beruházások az uniós költségvetési 

ciklushoz kapcsolódóan támogathatták a növekedést. A fogyasztás növekedését a 

kedvező munkaerőpiaci folyamatok (alacsonyabb munkanélküliség, magasabb bérek, 

a kétgyermekesek családi adókedvezményének növelése) magyarázzák, amelyek a 

lakosság rendelkezésre álló jövedelmének emelkedéséhez vezettek a megelőző év 

azonos időszakához képest. Ebből az is következik, hogy a fogyasztás növekedése 

nem a lakosság eladósodásán keresztül történt. 

Júniusban az ipar teljesítménye a nyers adatok alapján 4,0 százalékkal haladta meg 

az egy évvel korábbit, míg a naptárhatástól megtisztított adatok 6,5 százalékos 

növekedést mutatnak. Az előző hónaphoz képest a szezonálisan és 

munkanaphatással kiigazított adatok szerint 1,2 százalékkal csökkent az ágazat 

teljesítménye. Júniusban az ipar értékesítése 3,9 százalékkal haladta meg az egy 

évvel korábbit, amelyet nagyobb részben a külföldi értékesítése 4,6 százalékos 

növekedése okozott, míg a belföldi értékesítés 2,6 százalékkal bővült. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Az iparon belül legnagyobb súllyal megjelenő feldolgozóipar bővülése júniusban 3,9 

százalékot tett ki. Ezen belül a legnagyobb bővülés (21,1 százalék) a gépek, gépi 

berendezések gyártása ágazatot jellemezte, ezen kívül azonban csupán a 

gyógyszergyártás volt képes 10 százalék feletti (12,9 százalékos) növekedést elérni. A 

feldolgozóiparon belül legnagyobb súllyal megjelenő járműgyártás teljesítménye 1,9 

százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, de minimális, 1 

százalék alatti mérséklődést mértek a textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása 

valamint a vegyi anyag, termék gyártása alágazatokban is. A bányászat teljesítménye 

17,1 százalékkal emelkedett, míg a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 

légkondicionálásé 0,4 százalékkal csökkent. A KSH által megfigyelt ágazatok új 

rendelésállománya 6 százalékkal meghaladta a tavaly júniusit, amely növekedés 

szinte teljes egészében az export rendelések 7 százalékos növekedésének 

köszönhető, a belföldi rendelésállomány csupán 0,4 százalékkal bővült. Az új 

rendelések állományának növekedése ellenére a teljes rendelésállomány még így is 

2,4 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól. Itt azonban a csökkenést az export 

Az ipar teljesítménye 

júniusban 4,0 

százalékkal növekedett. 
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rendelésállomány 3,7 százalékos visszaesése okozza, miközben a belföldi 

rendelésállomány 20,4 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. 

Az építőipar termelése júniusban 27,2 százalékkal volt magasabb mint az előző év 

azonos időszakában. Májushoz képest az ágazat teljesítménye a szezonálisan és 

naptárhatással kiigazított adatok szerint 1,1 százalékkal növekedett. A júniusi 

bővüléshez mindkét építményfőcsoport hozzájárult: az épületek építése 26,1, míg az 

egyéb építményeké 29,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A bővüléshez 

az uniós források és a lakásépítések növekedése mellett a nagyvállalatok beruházásai 

is hozzájárultak. Ezt mutatja az is, hogy a KSH tájékoztatása szerint az építőipar 

növekedéséhez az épületek esetében elsősorban az ipari és raktárépületek, illetve 

kisebb mértékben a sportlétesítmények és oktatási épületek építése, míg az egyéb 

építmények esetében az út- és vasútépítési munkák növekedése járult hozzá. Az 

építőipar szerződésállománya továbbra is kedvezően alakul: a tárgyhó végi 

szerződésállomány a tavalyinak majdnem a kétszerese, míg az új szerződések 

volumene 39,6 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. A két 

építményfőcsoportot összehasonlítva látható, hogy az egyéb építmények 

szerződésállománya nagyobb mértékben növekedett, mint az épületeké: az egyéb 

építményeknél a teljes szerződésállomány bővülése 116,8, az új szerződéseké 47,9 

százalék, míg az épületeknél a két mutató értéke rendre 41 és 26,8 százalék. A két 

építményfőcsoport eltérő dinamikáját az magyarázza, hogy az egyéb építmények 

építését nagyobb mértékben befolyásolja az uniós források ciklikussága. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2017 májusában a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene az előző év azonos 

időszakához viszonyítva a nyers adatok alapján 6,0, a naptárhatástól megtisztított 

adatok szerint pedig 5,5 százalékkal emelkedett. A júniusi első becslés alapján a nyers 

adatok szerint 5,5, míg a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 6,0 százalékkal 

nőtt a forgalom. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi 

üzletekben 4,1, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 8,5, az üzemanyag-

kiskereskedelemben pedig 5,1 volt a naptárhatástól megtisztított bővülés mértéke. 

Májusban tovább folytatódott a csomagküldő és internetes üzletek évek óta tartó 

forgalombővülése: az előző év azonos időszakához képest a naptárhatástól tisztított 

adatok alapján 26,6 százalékos forgalombővülést figyeltek meg. Jelentősen 

emelkedett még az iparcikk jellegű vegyes (15,4 százalék), a könyv, újság, papíráru 

(17,7 százalék), számítástechnika és egyéb iparcikk (13,4 százalék), textil, ruházati és 

lábbeli (8,7 százalék) az illatszer (7,8 százalék), valamint a bútor, műszakicikk (6,9 

Az építőipar 

teljesítménye júniusban 

27,2 százalékkal 

növekedett.  

Májusban 6,0, júniusban 

5,5 százalékkal nőtt a 

kiskereskedelmi 

forgalom. 
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százalék) üzletek forgalmának volumene is. Kisebb emelkedést mértek az élelmiszer 

jellegű vegyes (2,8 százalék), illetve a gyógyszer, gyógyászati termékek (2,5 százalék) 

forgalmában. A gépjármű-üzemanyag forgalom 4,3 százalékkal emelkedett az előző 

év azonos időszakához képest. Az élelmiszer, ital, dohányáru üzletek esetében 0,6 

százalékkal, a használtcikkek esetében pedig 0,4 százalékkal növekedett a forgalom 

volumene. 

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

indexe 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Eurostat, Századvég 

 

A munkaerőpiaci helyzet tovább javult 2017 júniusában. A foglalkoztatottak 

szezonálisan kiigazított száma egy hónap alatt 9 ezer fővel, 4 millió 418 ezer főre 

emelkedett. Ezzel egy időben az aktívak szezonálisan kiigazított száma 9 ezer fővel 

emelkedett. A két hatás eredőjeként a munkanélküliek szezonálisan kiigazított száma 

2 ezer fővel csökkent, 198 ezer főre. Az intézményi statisztikák alapján ezer fővel 

csökkent az alkalmazottak szezonálisan kiigazított létszáma júniusban az előző 

hónaphoz viszonyítva. A csökkenés a költségvetési szektorhoz köthető, ahol 2 ezer 

fővel csökkent az alkalmazotti létszám, míg a versenyszektorban ezer fővel bővült a 

foglalkoztatás. Tovább csökkent 2 ezer fővel 169 ezer főre a Start Munkaprogramban 

dolgozó közfoglalkoztatottak száma júniusban, ez éves szinten 49 ezer fős csökkenést 

jelent. A szezonálisan kiigazított munkanélküliségi ráta 4,3 százalékon állt az év 

hatodik hónapjában. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

A munkanélküliségi ráta 

4,3 százalék. 
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Tovább folytatódtak a béremelések 2017 júniusában. A nemzetgazdasági bruttó 

átlagkereset egy év alatt 14,4 százalékkal, 297 251 forintra emelkedett. Ezen belül is a 

versenyszektorban 13,5 százalékkal emelkedtek a bérek júniusban, amely az első 

félévben 11,1 százalékos növekedést jelent. Amennyiben ez az ütem az elkövetkező 3 

hónapban is fennmarad, 2018. januárjától 2, helyett 2,5 százalékponttal csökken a 

szociális hozzájárulási adó kulcsa 19,5 százalékra. 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 14,4 százalékkal nőttek júniusban, 

amely az inflációt is figyelembe véve egy év alatt 12,2 százalékos nettó reálbér 

emelkedést jelent. Ez a legmagasabb érték, amióta a KSH adatgyűjtést végez. 

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

 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Külső egyensúly 

A KSH 2017 májusára vonatkozó adatai alapján a külkereskedelmi termékforgalom 

euróban számított export értéke 20 százalékkal, míg az importé 19 százalékkal nőtt 

éves bázison. A külkereskedelmi mérleg többlete 959 millió eurót tett ki, így az előző 

év azonos hónapjához képest 217 millió euróval növekedett. 

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

kivitelben is és behozatalban is 16 százalékkal nőtt. A feldolgozott termékek 

exportvolumene 16 százalékkal, míg az importé 13 százalékkal bővült. Az 

energiahordozók importvolumene 17 százalékkal emelkedett. A kőolaj és 

kőolajtermékek behozatala nem változott. A villamos energia behozatala közel 

hatodával nőtt. 

A 2017 júniusára vonatkozó első becslés alapján a külkereskedelmi mérleg aktívuma 

1060 millió eurót tett ki. Ez 97 millió euróval kevesebb, mint az egy évvel korábbi érték. 

Az export euróban számított értéke 4,5 százalékkal, míg az importé 6,5 százalékkal 

bővült éves összevetésben. 

Májusban és júniusban 

is nőtt a 

külkereskedelmi többlet. 

A nettó reálbérek 12,2 

százalékkal nőttek 

júniusban. 
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8. ábra Külkereskedelmi egyenleg (millió euró) 

 

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

 

A folyó fizetési mérleg egyenlege 2017 júniusában 917 millió eurót tett ki, amely 

felülmúlja az előző évben mértet (729,3 millió euró). Az MNB által az idei első 

félévének becsült értéke (3351 millió euró) viszont alatta marad a folyó fizetési mérleg 

2016 január-júniusi értékének (3613 millió euró). 

Költségvetési helyzet 

2017 első hét hónapjában az államháztartás központi alrendszerének halmozott 

hiánya 816,8 milliárd forintot tett ki. Ezen belül a központi költségvetés 843,7 milliárd 

forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 81,8 milliárd forintos deficittel zártak, 

az elkülönített állami pénzalapok pedig 108,7 milliárd forintos többletet értek el. A 

halmozott hiányhoz július a maga 94,4 milliárd forintos többletével járult hozzá. Az első 

hét hónap egyenlegét egyrészt a kedvező gazdasági folyamatok és a tavalyi év 

novemberében megkötött hat éves bérmegállapodás adóbevétel generáló hatása, 

másrészt az uniós projektekhez kapcsolódó kifizetések határozzák meg. 

9. ábra Költségvetési hiány (Január-Július, milliárd forint) 

 

Forrás: NGM 

 

A Magyar Nemzeti Bank közzétette az államháztartás pénzügyi számláinak előzetes 

adatait. A közleményből kiderül, hogy az első negyedévi 74,3 százalékos GDP 

arányos hiány június végére 74 százalékra mérséklődött, ami a válság kitörése óta 

mért legalacsonyabb érték. 

Az év első hét 

hónapjában az 

államháztartás hiánya 

816,8 milliárd forint volt. 
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Monetáris folyamatok 

2017 júliusában a fogyasztói árak 2,1 százalékkal emelkedtek az előző év azonos 

időszakához viszonyítva. Az élelmiszerek 2016. júliushoz viszonyítva 3,3 százalékkal 

drágultak, amelyhez jelentősen hozzájárult a sertéshús 12,7, a sajt 10,8, a cukor 8,9, a 

párizsi és kolbász 8,3, a kávé 7,1 illetve a kenyér 5,4 százalékos áremelkedése, 

mérsékelte viszont a baromfihús árának 14,9 százalékos csökkenése. A tej ára 1,4 

százalékkal emelkedett júniusban, vagyis az áfacsökkentés nem érezteti a hatását. 

Jelentősen nőtt a szeszes italok és dohányáruk ára: 5,2 százalékkal kerültek többe 

tavalyhoz képest. A szolgáltatások 1,8, az egyéb iparcikkek 1, a háztartási energia 0,7, 

a ruházkodási cikkek ára pedig 0,1 százalékkal emelkedett. A tartós fogyasztási cikkek 

ellenben 0,3 százalékkal olcsóbbak lettek. A szolgáltatások árának növekedéséhez a 

belföldi üdülés (9,1 százalék), a takarítás, mosogatás (6,4 százalék), valamint a postai 

szolgáltatás (5,9 százalék), az egyéb iparcikkekéhez pedig az újságok, folyóiratok (6,9 

százalék) drágulása járult hozzá. A háztartási energia árát ismét a tűzifa 6 százalékos 

áremelkedése növelte. A tartós fogyasztási cikkek esetében emelkedett a 

motorkerékpárok ára (5,5 százalék), míg mérséklődött a használt 

személygépjárműveké (4,8 százalék), a számítógépeké, fényképezőgépeké és 

telefonkészülékeké (4,3 százalék), illetve a tartós kulturális cikkeké (3,5 százalék). 

A jegybank által közölt inflációs alapmutatók alapján az indirekt adóktól szűrt 

maginfláció 0,4 százalékponttal 2,6 százalékra növekedett, míg a keresletérzékeny 

infláció nem változott, továbbra is 1,7 százalék. A ritkán változó árú termékek inflációja 

0,1 százalékponttal 2 százalékra növekedett. Az MNB kommunikációja alapján az 

infláció 2019 elején éri el a kitűzött 3 százalékos szintet. A Monetáris Tanács 

augusztus 22-ei ülésén nem változtatott az alapkamat mértékén. 

10. ábra Infláció alakulása (éves változás százalékban) 

 

Forrás MNB, Századvég 

 

Sem az EKB Kormányzótanácsa sem pedig a Fed kamatokról határozó Nyíltpiaci 

Bizottsága (FOMC - Federal Open Market Committee) nem változtatott monetáris 

kondícióin az elmúlt időszakban, így az eurózónában és az USA-ban sem változott a 

monetáris politika – szűken értelmezve a kamatkörnyezet. 

Sem az EKB, sem a FED 

nem változtatott a 

monetáris kondíciókon. 

Júliusban 2,1 

százalékos volt az 

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

 

Forrás: Reuters 

 

Kamatot emelt a cseh jegybank 

Megosztottak voltak az elemzők a cseh jegybank 2017. augusztus 3-i ülése 

előtt, mivel nagyjából az 50 százalékuk várt kamatemelést. A jegybank végül az 

irányadó kéthetes rátát 0,05 százalékos szintről 0,25 százalékra emelte. 

Kamatemelésre legutóbb 2008-ban került sor. A jegybanki cél felett alakuló 

infláció és az utóbbi időben nagymértékben megugró lakásárak szóltak többek 

között a kamatemelés mellett. A döntésre először erősödésbe kezdett a cseh 

korona az euróval szemben, azonban már augusztus 4-re visszagyengült a 

döntés előtti szintre. A cseh állampapírpiaci hozamok egyelőre nem mutattak 

jelentős elmozdulást, ugyanis a piac ezt a jelzést nem egy kamatemelési ciklus 

kezdetének értelmezte. Ne felejtsük el ugyanakkor, hogy a kontinensen valóban 

a cseh jegybank az első, aki kamatot emel. Az amerikai kontinensen a Fed 

Nyíltpiaci Bizottsága (ahol már kamatemelési ciklusról beszélhetünk) mellett a 

Kanadai Jegybank is a közeli múltban a kamatemelés eszközét alkalmazta a 

céljainak eléréséhez. 

A jegybankok akkor nyúlnak általánosságban a kamatemelés eszközéhez, ha 

az inflációs várakozások vagy az aktuális inflációs ráta meghaladja a jegybank 

célját vagy amikor a gazdaság túlfűtöttségéről beszélhetünk. A kamatemelés 

következtében ugyanis pénzügyi eszközök hozamai nőnek, így például a 

háztartások rendelkezésre álló jövedelmükből kisebb részt fogyasztanak el és 

többet takarítanak meg, mint az alacsonyabb kamatok mellett. Továbbá a 

háztartások feltételezhetően nem vesznek fel akkora mennyiségű hitelt, mint az 

alacsonyabb kamatkörnyezetben.  

A kérdés véleményünk szerint az is, hogy tekintettel arra, hogy Cseh Jegybank 

(CNB) a kamatemelés eszközét elsősorban monetáris politikai eszközként - a 

túl magas (a cél feletti) infláció miatt - alkalmazta vagy amiről egyáltalán nem 

esik szó, a makroprudenciális politikai célok is ezt motiválták. A válasz 

alapvetően az, hogy a lakásárak emelkedése mellett a hitelállomány is túlzottan 

magas egy ideje Csehországban, hiszen a bázeli székhelyű BIS (Bank for 

International Settlement) - Nemzetközi Fizetések Bankja által számított 

hitel/GDP-rés is jó ideje óta pozitív, azaz a túlfűtött hitelpiac is a kamatemelés 

mellett szólt. A két cél tehát egy irányba, a kamatemelés meglépésének 

irányába mutatott. 
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A makroprudenciális eszköztár alapvetően meglehetősen sokrétű és fontos 

kiemelni, hogy az EU-ban Svédország mellett Csehországban  is bevezették a 

0-tól különböző értékű anticiklikus tőkepuffert . Ennek értelmében a bankoknak 

0,5 százalékos többlettőkével kell rendelkezniük ebben a túlzott hitelezéssel 

jellemezhető helyzetben, azaz a minimálisan előírt (a kockázatokkal korrigált 

mérlegfőösszeg 8 százalékát kitevő) tőkekövetelménynél magasabb minimális 

tőkemegfelelési mutatót írt elő a szabályozó hatóság. A hitel/GDP rés mutató 

értéke azonban továbbra is pozitív maradt.  

Érdemes lehet megvizsgálni azt, hogy a régió egyes országaiban milyen 

mértékű jelenleg a jegybanki alapkamat. Romániában a legmagasabb 1,75 

százalékos, Lengyelországban 1,5 százalékos, Magyarországon pedig 0,9 

százaléknál áll a jegybanki alapkamat. A csehországi kamatemelés 

mindenképpen a nem eurót használó régiós országok közül a legalacsonyabb 

alapkamatú ország viszonylag kismértékű - 20 bázispontos - emelését jelenti. 

A jegybank 2013 novemberétől 27 korona körül, illetve mérsékelten felette 

tartotta az euró árfolyamát idén áprilisig. Az intézkedés célja a defláció 

megakadályozása volt. A jegybank már korábban bejelentette, hogy a 

beavatkozás megszüntetése utáni esetleges árfolyam ingadozásokat más 

eszközökkel fogja korrigálni. A jelenlegi gazdasági helyzetben szükség van az 

alapkamat fokozatos emelésére. A cseh jegybank kormányzója szerint a 

gazdasági növekedés kedvező, sőt néhány területen már a gazdaság 

túlfűtöttsége érzékelhető. Jirí Rusnok ugyanakkor megerősítette: a jegybank 

most kedvezőbb színben látja a cseh gazdaság helyzetét, ezért felfelé 

módosította a korábbi prognózisát. Az idénre 3,6 százalékos, jövőre pedig 3,2 

százalékos gazdasági növekedést vár. A cseh média által megszólaltatott 

pénzügyi elemzők többsége azzal számol, hogy még az idén újra emelhetik az 

alapkamatot.    

12. ábra  A cseh alapkamat (%, B.T.) és a korona/euró árfolyam (J.T.) 

 

Forrás:Reuters Eikon, Századvég-szerkesztés 
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Magyarországon e lépés vélhetően nem indukál kamatemelést. A cseh 

kamatemelés hatására a cseh korona forintárfolyamában nem történt jelentős 

elmozdulás.  A gazdaság Magyarországon nem túlfűtött, az infláció alakulása 

pedig a jegybanki célsávban marad. Továbbá a BIS által kalkulált hitel/GDP rés 

is Magyarországon teret enged a hitelállomány további bővülésére. 

A hazai pénzpiaci mutatók kedvezően alakultak. Az 5 éves CDS értéke 111-ről 105 

bázispontra csökkent, továbbá az elmúlt hónapban a forint árfolyama a svájci frankkal 

szemben 2,9 százalékkal, az amerikai dollárral szemben 3,8 százalékkal és az euróval 

szemben 0,7 százalékkal erősödött. Az időszak végén így egy svájci frank 271, egy 

euró 306, míg egy amerikai dollár 260 forintba került. Az elmúlt hónapban a külföldiek 

kezén lévő magyar állampapír-állomány jelentős mértékben nőtt (+133 milliárd forint), 

és az időszak végén 3474 milliárd forintot tett ki. 

A magyar jegybank Monetáris Tanácsa júliusban 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 júniusában 

döntött a 2017. szeptember végén alkalmazandó három hónapos jegybanki betéti 

limitről, amelyet 300 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. Természetesen a felesleges likviditás a devizapiacon is megjelenhet elvileg 

gyengítve a forint árfolyamát, de ennek nem látjuk jelét. 

A Monetáris Tanács júliusi ülésének jelenlévő tagjai (a 9-ből 8 fő) 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 (0,32 százalékos kamatlábon) kötnek üzletet a bankok, azaz azt 

prognosztizálják, hogy a 9 hónap múlva induló 3 hónapos eszköz kamata 58 

bázisponttal alacsonyabb lesz a jelenlegi jegybanki alapkamatnál. Fontos kiemelni 

egyrészt, hogy az alaptermék a 3 hónapos BUBOR, tehát ehhez érdemes viszonyítani 

elsősorban a határidős ár alakulását. Másrészt pedig egy hónappal ezelőtt 0,22 

százalékos kamat mellett kereskedtek a bankok e határidős termékkel. 

Az elmúlt hónapban az állampapírok piacán, a másodpiaci hozamgörbén jóformán 

stagnáltak a hozamok. Pontosabban a 3 hónapos és a 15 éves állampapírok hozama 

nem változott míg a többi lejáratnál minimális (2-6 bázispontos) mértékben változtak a 

hozamok. Két lejáratra csökkentek: az egy éves és a 10 éves lejáratokra a hozamok, 

míg a többi futamidőkre kismértékben nőttek. Fontos kiemelni, hogy az aukcióknál 

március után augusztusban is akadt arra példa, hogy az ÁKK negatív hozam mellett 

bocsátott ki állampapírt, azaz a befektető fizetett azért, hogy vehessen magyar 

állampapírt. 

A hazai pénzpiaci 

mutatók kedvezőbbé 

váltak. 

A jegybank nem 

változtatott a kamaton. 
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A nagy nemzetközi hitelminősítő intézetek közül az elmúlt időszakban egyik sem 

foglalkozott Magyarország államadósságának besorolásával. Legközelebb augusztus 

25-én a S&P-nak, majd október 20-án a Moody’s-nak és idén legutoljára a Fitch-nek 

november 10-én van lehetősége a magyar államadósság adósbesorolásának 

megerősítésére vagy megváltoztatására. A nagy nemzetközi hitelminősítő intézetektől 

az adósbesorolás megerősítését várjuk és nem valószínű egyelőre a további 

felminősítést megelőző kilátásjavítás sem. 

13. ábra A forint hozamgörbe alakulása (%) 

 

Forrás: ÁKK, Századvég 

 
A vállalatoknál 2017 júniusában a szezonálisan kiigazított számok alapján a banki 

nettó forinthitel felvét 10,8 milliárd forintnak felelt meg. A devizahitelek tranzakcióinak 

nettó értéke 3,4 milliárd forintot tett ki, azaz a nem pénzügyi vállalatok júniusban 

kismértékben növelték a devizahiteleik állományát. A kettő eredőjeként adódó júniusi 

teljes nettó hitelfelvét (szezonálisan igazítva) 18,8 milliárd forintnak felelt meg. 

A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 162,6 milliárd forintot tett ki, 

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

euróhitelek összege 79,4 milliárd forint volt, ami jelentősen magasabb az előző havi 

értéknél. A vállalati szektor tehát növelte árfolyamkockázati kitettségét. 

14. ábra Vállalati hitelfelvétel (milliárd forint) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 

 

A vállalatok júniusban 

növelték 

hitelállományukat. 
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Századvég előrejelzés
1
 

15. 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 

 

_ 

16. 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. 


