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Előrejelzésünk (2017.09.08.) 

 2017 

GDP változása (%) 3,8 

Infláció (éves átlag, %) 2,4 

Bruttó keresetek  

(éves változás, %) 

13,0 

EUR/HUF (éves átlag) 309 

 

A gazdaság bővüléséhez a II. negyedévben termelési 

oldalról ismét az ipar, az építőipar és a szolgáltatások, míg 

felhasználási oldalról újra a fogyasztás és a beruházások 

járultak hozzá. 

A magyar gazdaság a II. negyedévben a várakozásoktól némileg 

elmaradva 3,2 százalékkal (a szezonálisan és naptárhatással kiigazított 

adatok szerint 3,5 százalékkal) bővült az előző év azonos időszakához 

képest. Az ipar 3,0 százalékos növekedése 0,7 százalékponttal, az 

építőipar 28,6 százalékos bővülése 0,8 százalékponttal, a szolgáltatások 

2,8 százalékos növekedése pedig 1,5 százalékponttal járult hozzá a 

növekedéshez. A bővülést azonban fékezte a mezőgazdaság 

teljesítménye, ami a kedvezőtlen időjárás miatt 12,9 százalékkal maradt 

el az egy évvel korábbitól. Felhasználási oldalról a fogyasztás 

2,3 százalékponttal, a beruházások pedig 3,7 százalékponttal járultak 

hozzá a növekedéshez, amelyet a nettó export 1 százalékponttal 

lassított. 

Az ipar teljesítménye júliusban alig változott az előző év azonos 

időszakához képest, míg a feldolgozóipar kibocsátása több mint 

20 százalékkal növekedett. A kiskereskedelmi forgalom júliusban 

4,1 százalékkal emelkedett. A külkereskedelmi forgalom egyenlege 

359 millió euróval csökkent éves összevetésben. 

Az infláció augusztusban 2,6 százalékra gyorsult, miközben a reálbérek 

dinamikus növekedése folytatódott, a munkanélküliség pedig továbbra is 

alacsony. 

Forint hozamgörbe (%) 

 

Forrás: Datastream 
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Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

2017 második negyedévében a szezonálisan és naptárhatástól tisztított adatok alapján 

2,4 százalékkal bővült az Európai Unió gazdasága az előző év azonos időszakához 

képest, míg az eurózóna növekedése 2,3 százalékot tett ki. A második negyedévben 

minden uniós országban bővülést tapasztaltak, és csupán négy tagállamban (Belgium, 

Ciprus, Magyarország és az Egyesült Királyság) maradt el a növekedési ütem az előző 

negyedévitől. Az EU nagyobb országai közül Németország 2,1, Franciaország 1,7, az 

Egyesült Királyság 1,7, míg Olaszország 1,5 százalékkal növekedett a 

második negyedévben. A legnagyobb növekedés Máltában volt, ahol a bruttó hazai 

össztermék 6,2 százalékkal nőtt, de jelentős bővülést tapasztaltak Romániában 

(5,7 százalék), Szlovéniában és Észtországban (mindkettő 5,2 százalék) is. A 

visegrádi országok közül Csehország és Lengyelország gyorsabban (rendre 4,7, illetve 

4,4 százalék), míg Szlovákia lassabban (3,1 százalék, szezonálisan, de naptárhatástól 

nem tisztított adatok alapján) növekedett hazánkhoz képest (3,5 százalék). 

Észak-Korea újabb rakétakísérlete ideiglenesen hatott a részvénypiacokra. Augusztus 

28-án a piaczárást követően Észak-Korea újabb rakétatesztet hajtott végre, amelynek 

keretében a phenjani kormányzat egy ballisztikus rakétát lőtt fel, amely Japán fölött 

áthaladva csapódott a tengerbe. A japán Nikkei 225 másnap reggelre 0,67 százalékot, 

a dél-koreai Kospi 0,59 százalékot, míg a hongkongi tőzsde 0,43 százalékot gyengült. 

A kereskedési nap végére mindhárom index javított, azonban egyik sem érte el előző 

napi záró értékét: a japán index 0,45 százalékos, a dél-koreai 0,23 százalékos, a 

hongkongi index pedig 0,35 százalékos mínuszban zárt, azonban a 28-ai záró értékét 

mindhárom index 30-án ismét elérte, így az észak-koreai rakétakísérlet csak 

korlátozottan hatott a részvénypiacokra. A lépés hatására az ENSZ Biztonsági 

Tanácsa nem vezetett be újabb büntetőintézkedéseket, csupán felszólította a phenjani 

kormányzatot a rakétakísérletek abbahagyására. Azonban szeptember 3-án, vasárnap 

ismét atomkísérletet végzett az észak-koreai kormányzat, amelynek hatására 

szeptember 12-én az ENSZ BT újabb szankciókat vezetett be: megtiltotta az észak-

koreai textilexportot, valamint felső határt szabtak a nyersolajimportnak. 

SZIGMA indikátoraink 

A magyar gazdaság állapotát jelző SZIGMA CI indikátor értéke 2017 augusztusában 

továbbra is negatív tartományban tartózkodott, amely alapján augusztusban trend 

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

SZIGMA LEAD indikátorunk hónapok óta előrejelezte: ezen mutató alapján a 

potenciálistól elmaradó gazdasági bővülés várhatóan a következő hónapig, vagyis 

szeptemberig fennmaradhat. A növekedési teljesítmény rövidtávú mérséklődését 

részben magyarázza az új ipari rendelésállomány, amely 2,5 százalékkal maradt el az 

előző év azonos időszaki értékétől. Az ipar exportértékesítése ellenben 

1,1 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. Az ipar termelése az előző 

hónaphoz viszonyítva csupán kis mértékben, 0,2 százalékkal volt képes emelkedni. 

Ezzel egyidejűleg az építőipar szezonálisan és munkanappal kiigazított volumenindexe 

2,1 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest. Éves alapon mérve ugyanakkor 

továbbra is dinamikusan bővül a szektor: a nyers adatok szerint 22,7, a szezonálisan 

és munkanappal kiigazított adatok alapján pedig 8,6 százalékkal emelkedett az 

építőipar termelése. Ennek hátterében részben a tavalyi alacsony bázis áll. Az 

2,4 százalékkal nőtt az 

Európai Unió 

gazdasága. 

SZIGMA indikátorunk 

szerint trend alatti 

ütemben bővül a 

magyar gazdaság. 
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építőipar hó végi szerződésállománya júliusban 2,5 százalékkal csökkent, vagyis az 

eddigi hónapokban tapasztalt növekvő trend ebben a hónapban megtört, ez pedig 

fékezőleg hathat a növekedésre. 

A hazai gazdaság rövidtávú teljesítményével szembeni várakozásainkat kifejező 

SZIGMA LEAD indikátor alapján a következő hónapban még trend alatti, azt követően 

azonban trend feletti mértékben bővülhet a gazdaság. A német piac üzleti 

hangulatváltozását kifejező, 1991 óta mért Ifo Business Climate index júliusban kis 

mértékben ugyan, de csökkent. Ettől függetlenül várhatóan a magyar növekedést a 

külkereskedelem továbbra is jelentős mértékben támogathatja. A kiskereskedelem 

júniusban a várakozásoknak megfelelően növekedett, a fogyasztói bizalmi index 

értéke pedig emelkedett az előző hónaphoz viszonyítva. Ezek alapján a kereskedelem 

növekedést támogató szerepe javulhat az előző hónapokban tapasztalthoz képest. 

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  

 

Reálgazdaság 

A magyar gazdaság 2017 II. negyedévében, 3,2 százalékkal növekedett az előző év 

azonos időszakához képest. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és 

kiegyensúlyozott bővülés 3,5 százalékos volt. Az előző negyedévhez képest 

0,9 százalékkal volt nagyobb a gazdaság teljesítménye. Termelési oldalon a 

mezőgazdaságot kivéve minden ágazat hozzájárult a növekedéshez. Az építőipar 

28,6 százalékkal bővült, ami 0,8 százalékponttal járult hozzá a GDP növekedésének 

mértékéhez. Az ipar 3 százalékkal növekedett, amely így 0,7 százalékpontot adott a 

bruttó hazai termék növekedéséhez. Az iparon belül a feldolgozóipar 3,6 százalékkal 

bővült, amelyhez minden jelentős súlyú iparág pozitív növekedési teljesítménye 

hozzájárult, kivéve a járműgyártást. A szolgáltató szektor összességében 

2,8 százalékkal nőtt, amely 1,5 százalékponttal járult hozzá a növekedéshez. A 

szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenységek együttes hozzáadott 

értéke 6,4 százalékkal bővült, az információval, kommunikációval kapcsolatos 

szolgáltatások növekedése pedig 6,2 százalékos volt. A kereskedelem, szálláshely-

szolgáltatás és vendéglátás hozzáadott értéke 5,8 százalékkal emelkedett. A 

közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes teljesítményének 0,6 százalékos 

csökkenése 0,1 százalékponttal mérsékelte a GDP növekedését. A 12,9 százalékos 

csökkenést mutató mezőgazdaság teljesítménye alapvetően az időjárásnak és a 

3,2 százalékkal nőtt a 

GDP a II. negyedévben 
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kiemelkedő tavalyi bázisnak köszönhető, amely így 0,5 százalékpontot vett el a GDP 

bővüléséből. 

A II. negyedévben az export 3,5, az import pedig 5,1 százalékkal haladta meg az előző 

év azonos időszakában mért értéket. Így a nettó export 1 százalékponttal csökkentette 

a negyedévi növekedést. 

A háztartások fogyasztási kiadása 4,7 százalékponttal növekedett, amely kategórián 

belül szinte minden kiadási csoportban bővülés történt. A háztartások fogyasztási 

kiadása így 2,3 százalékponttal javította a GDP-növekedés ütemét. Fontos 

hangsúlyozni, hogy a fogyasztás bővülését a válság előtti időszakokkal szemben nem 

a lakosság túlzott eladósodása, hanem a foglalkoztatás növekedésén és a 

béremelkedésen alapuló, növekvő rendelkezésre álló jövedelem okozta. A közösségi 

fogyasztás 1,8 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, ami 

0,2 százalékponttal mérsékelte a GDP növekedését. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 

21,2 százalékkal haladta meg a 2016 II. negyedévében mért alacsony bázist. Úgy az 

építési beruházások volumene, mint a gép- és berendezés-beruházásoké jelentős 

mértékben emelkedett. Összességében a bruttó felhalmozás 12,7 százalékkal volt 

több, mint az egy évvel korábbi érték, így 2,3 százalékponttal járult hozzá a gazdaság 

növekedéséhez. 

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

 

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

Júliusban az ipar teljesítménye a várakozásoknál gyengébben alakult, mindössze 

0,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit úgy a nyers, mint a naptárhatástól 

megtisztított index alapján. Júniushoz képest a szezonálisan és naptárhatással 

kiigazított adatok 4,2 százalékos visszaesést mutatnak. A vártnál gyengébb júliusi 

teljesítményhez nagyban hozzájárulhatott az egyes üzemek tavalyitól eltérő nyári 

leállása. Az ipar értékesítése júliusban 1,5 százalékkal haladta meg az egy évvel 

korábbit, amelyhez egyaránt hozzájárult a belföldi értékesítés 2,2 százalékos, illetve az 

export értékesítés 1,1 százalékos növekedése. 

Az iparon belül legnagyobb súllyal bíró feldolgozóipar termelése 0,3 százalékkal 

haladta meg az egy évvel korábbit. A csekély súlyú bányászat teljesítménye 

15,7 százalékkal bővült, míg a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálásé 

6,4 százalékkal visszaesett. A feldolgozóiparon belül a legnagyobb, 12 százalékos 

visszaesés a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás ágazathoz kötődik, de visszaesett 

például a jelentős súllyal bíró járműgyártás (7,9 százalék), a gyógyszergyártás 

(5,9 százalék) és a vegyi anyagok, termékek (7,7 százalék) gyártása is. A legnagyobb, 

Júliusban alig változott 

az ipari termelés az 

előző év azonos 

időszakához képest. 
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13,7 százalékos növekedés a gépek, gépi berendezések gyártása ágazatban történt, 

ezt követi a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása ágazat 11,5 százalékos 

és a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása ágazat 8,8 százalékos 

növekedése. Az ipar jövőre vonatkozó várakozásait rontja, hogy a KSH által megfigyelt 

ágazatok új rendelésállománya 2,5 százalékkal, a teljes rendelésállomány pedig 

2,9 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Az új rendelésállomány 

csökkenéséhez egyaránt hozzájárult a belföldi és az export rendelések 3,8, illetve 

2,3 százalékos mérséklődése. A teljes rendelésállomány csökkenését az export 

rendelések 4,3 százalékos mérséklődése okozta, a belföldi rendelések volumene 

20,1 százalékkal emelkedett. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Az építőipar termelése júliusban 22,7 százalékkal növekedett az előző év azonos 

időszakához képest, míg az előző hónaphoz viszonyítva az ágazat teljesítménye a 

szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 2,1 százalékkal csökkent. Az 

éves bázisú bővüléshez elsősorban az egyéb építmények esetében mért 

32,4 százalékos növekedés járult hozzá, de az épületek esetében mért 

15,1 százalékos bővülés is segítette a növekedést. A jelentős bővülést magyarázza a 

gyenge bázis is, ami az uniós források ciklikusságával magyarázható. Az építőipar 

teljes szerződésállománya továbbra is jelentősen, 83,7 százalékkal haladja meg az 

egy évvel korábbit. Ezen belül az épületeknél 15,6 százalékos, míg az egyéb 

építményeknél 132,0 százalékos növekedést mértek. Az új szerződések állománya 

3,8 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit. Az új szerződések állományán 

belül ugyanakkor a két építményfőcsoport eltérő képet mutat: az épületek építésére 

vonatkozó új szerződések állománya 21,9 százalékkal visszaesett, míg az egyéb 

építmények építésére vonatkozó új szerződéseké 39,1 százalékkal növekedett. 

Az építőipar 

teljesítménye 

22,7 százalékkal 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2017 júniusában a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene az előző év azonos 

időszakához viszonyítva a nyers adatok alapján 5,2, a naptárhatástól megtisztított 

adatok szerint pedig 5,7 százalékkal emelkedett. A júliusi első becslés alapján úgy a 

nyers adatok, mint a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 4,1 százalékkal nőtt a 

forgalom. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 2,1, 

a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 7,1, az üzemanyag-kiskereskedelemben 

pedig 3,4 százalék volt a naptárhatástól megtisztított bővülés mértéke. 

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

indexe 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Eurostat, Századvég 

 

Júniusban a nem élelmiszertermék jellegű üzleti forgalomban tovább folytatódott a 

csomagküldő és internetes üzletek évek óta tartó, jelentős forgalombővülése: az előző 

év azonos időszakához képest a naptárhatástól megtisztított adatok alapján 

29,4 százalékos növekedést figyeltek meg. Jelentősebb mértékben emelkedett még a 

számítástechnikai és egyéb iparcikk (10,4 százalék), az iparcikk jellegű vegyes 

(7,6 százalék), a bútor, műszakicikk (6,1 százalék), az illatszer (5,2 százalék), a textil, 

ruházati és lábbeli (4,9 százalék) üzletek forgalmának volumene is. A használtcikket 

forgalmazó üzletek volumene 3,4 százalékkal, a könyv, újság és papíráruk esetében 

pedig 0,1 százalékkal volt kisebb, mint az előző év azonos időszakában mért 

eredmény. A gépjármű-üzemanyag forgalom 5,1 százalékkal emelkedett az előző év 

azonos időszakához képest. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletek 

forgalmában összesen 3,7 százalékkal növekedett a forgalom volumene. 

Júniusban 5,2, júliusban 

4,1 százalékkal bővült a 

kiskereskedelmi 

forgalom. 
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2017 júliusában tovább javult a munkaerőpiaci helyzet. A foglalkoztatottak 

szezonálisan kiigazított száma egy hónap alatt 2 ezer fővel 4 millió 418 ezer főre 

emelkedett. Az aktívak szezonálisan kiigazított száma az előző hónapok bővülését 

követően ezer fővel csökkent. A bővülő foglalkoztatás hatására a munkanélküliek 

szezonálisan kiigazított száma 2 ezer fővel 196 ezer főre mérséklődött. Az intézményi 

statisztikák alapján az előző hónaphoz viszonyítva 5 ezer fővel csökkent az 

alkalmazottak szezonálisan kiigazított létszáma 3 millió 10 ezer főre. A mérséklődés 

egyaránt köthető a versenyszektorhoz és a non-profit szférához, előbb esetében 3, 

míg utóbbi esetében 2 ezer fővel csökkent egy hónap alatt az alkalmazottak száma, 

míg a költségvetési szektorban nem változott. Közel 5 ezer fővel 164 ezer főre 

mérséklődött a Start Munkaprogramban dolgozó közfoglalkoztatottak száma júliusban, 

amely éves szinten 45 ezer fős csökkenést jelent. A szezonálisan kiigazított 

munkanélküliségi ráta 4,25 százalékon állt az év hetedik hónapjában. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Tovább folytatódott a bérek emelkedése 2017 júliusában. Egy év alatt 

13,1 százalékkal 290 450 forintra emelkedett a nemzetgazdasági bruttó átlagkereset. 

A növekedés elmarad az előző hónapi ütemből, azonban ez elsősorban az 

idénymunkák beindulásával magyarázható. A versenyszektorban 12,1 százalékkal 

emelkedtek a bérek júliusban, amely így az első 7 hónapban 11,2 százalékos 

növekedést jelent. Amennyiben ez az ütem az elkövetkező 2 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. Júliusban 

13,1 százalékkal emelkedtek a nettó keresetek, ami reál értelemben, az infláció 

hatását is figyelembe véve, 10,7 százalékos emelkedést jelent. 

A munkanélküliségi ráta 

4,25 százalék. 

 

A nettó reálbérek 10,7 

százalékkal nőttek 

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

 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Külső egyensúly 

A KSH 2017 júniusára vonatkozó adatai alapján a termékexport euróban számított 

értéke 4,5 százalékkal, míg az importé 7,2 százalékkal nőtt éves bázison. A 

külkereskedelmi mérleg többlete 998 millió eurót tett ki, így az előző év azonos 

hónapjához képest 152 millió euróval csökkent. 

Júniusban az egy évvel korábbihoz képest a gépek és szállítóeszközök kivitele 

1,6 százalékkal csökkent, behozatala nem változott. A feldolgozott termékek 

exportvolumene 5,4 százalékkal, míg az importvolumene 6,6 százalékkal bővült. Az 

energiahordozók importvolumene 20 százalékkal emelkedett. A kőolaj és 

kőolajtermékek behozatala csaknem a felével nőtt. A villamos energia behozatala 

közel tizedével esett vissza. 

A 2017 júliusára vonatkozó első becslés alapján a külkereskedelmi mérleg aktívuma 

322 millió eurót tett ki. Ez 359 millió euróval kevesebb, mint az egy évvel korábbi érték. 

Az export euróban számított értéke 5,2 százalékkal, míg az importé 11 százalékkal 

bővült éves összevetésben. 

8. ábra Külkereskedelmi egyenleg (millió euró) 

 

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

 

A folyó fizetési mérleg egyenlege 2017 júliusában 10,3 millió eurót tett ki, amely 

jelentősen alulmúlja az előző évben mértet (782,2 millió euró). Az MNB által az idei év 

első hét hónapjának becsült értéke (3 511 millió euró) is jelentősen alatta marad a 

folyó fizetési mérleg 2016. január-júliusi értékének (4 395 millió euró). 

Júniusban és júliusban 

is csökkent a 

külkereskedelmi 

egyenleg. 
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Költségvetési helyzet 

2017 első nyolc hónapjában az államháztartás központi alrendszerének halmozott 

hiánya 979,9 milliárd forintot tett ki. Ezen belül a központi költségvetés 

1 019 milliárd forint, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 71,7 milliárd forint 

deficittel zártak, az elkülönített állami pénzalapok pedig 110,8 milliárd forint többletet 

értek el. A halmozott hiányhoz augusztus a maga 163,1 milliárd forintos hiányával 

járult hozzá. A Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett rövid ismertetés szerint 

január és augusztus között az uniós projektekkel összefüggő kifizetések tovább 

emelkedtek, ezek növekedése pedig erős befolyással van a költségvetés jelenlegi 

egyenlegére. A sikeres projektmegvalósítás érdekében a hazai költségvetés 

megelőlegezi a kifizetéseket, azonban ezeket a forrásokat az Európai Unió csak 

később utalja át hazánk számára, amely miatt ideiglenesen megemelkedik a hiány. Az 

uniós forráskifizetések elérték az 1 324,6 milliárd forintot, amely a tavalyi összegnek 

már közel a duplája. 

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

 

Forrás: NGM 

 

Szeptemberben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a legfrissebb 

személyijövedelemadó-bevallásokat tartalmazó statisztikáit. A Kormány 

családtámogató gazdaságpolitikája erőteljesen nyomon követhető a bevallásokon, 

2016-ban 1,125 millió szülő élt a családi adókedvezmény adta előnyökkel, míg 54 ezer 

első házas érvényesítette bevallásában az első házasok kedvezményét. A családi 

adókedvezmény nyomán elismert költségeként 212 milliárd forint maradt a 

családoknál, míg az első házasok 2,2 milliárd forintot spóroltak. 

Monetáris folyamatok 

2017 augusztusában a fogyasztói árak 2,6 százalékkal emelkedtek az előző év azonos 

időszakához viszonyítva. Az élelmiszerek 2016. augusztushoz viszonyítva 

3,2 százalékkal drágultak, amelyhez jelentősen hozzájárult a vaj, vajkrém 12,5, a sajt 

10,8, a sertéshús 9,9, a párizsi és kolbász 7, a kávé 6,2 illetve a cukor és a kenyér 

egyaránt 5,3 százalékos áremelkedése, mérsékelte viszont a baromfihús árának 

14,5 százalékos csökkenése. Jelentősen nőtt a szeszes italok és dohányáruk ára: 

5,8 százalékkal kerültek többe tavalyhoz képest. A szolgáltatások 1,8, az egyéb cikkek 

és üzemanyagok 3,3, a háztartási energia 0,7, a ruházkodási cikkek ára pedig 

0,3 százalékkal emelkedett. A tartós fogyasztási cikkek ellenben 0,1 százalékkal 

olcsóbbak lettek. A szolgáltatások árának növekedéséhez a lakbér, lakásszolgáltatás 

(2,1 százalék), a testápolási, egészségügyi szolgáltatások (3,8 százalék), a kulturális 

Az első nyolc hónapban 

979,9 milliárd forint volt 

a költségvetés hiánya.  

Augusztusban 2,6 

százalék volt az infláció. 
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és szabadidő szolgáltatások (2,9 százalék), valamint a belföldi üdülés (7,1 százalék) 

drágulása járult hozzá. Az egyéb cikkek és üzemanyagok árának növekedését pedig a 

járműalkatrész és -üzemanyag (5,6 százalék), valamint a testápolási és egészségügyi 

cikkek (2,1 százalék) drágulása okozta. A háztartási energia árát a tűzifa 6 százalékos, 

illetve a palackos gáz 4,3 százalékos áremelkedése növelte. A tartós fogyasztási 

cikkek esetében emelkedett a tartós háztartási cikkek (1,1 százalék), a járművek 

(0,4 százalék) és az ékszerek ára (2,8 százalék), míg 3,6 százalékkal mérséklődött a 

tartós kulturális cikkek ára. 

A jegybank által közölt inflációs alapmutatók alapján az indirekt adóktól szűrt 

maginfláció augusztusban 2,4 százalék, míg a keresletérzékeny infláció 1,9 százalék. 

A ritkán változó árú termékek inflációja az előző havi értékhez képest 

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

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

szeptember 19-ei ülésén nem változtatott az alapkamat mértékén, de a kamatfolyosó 

alsó szélét 10 bázisponttal csökkentette. 

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. 

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

 

Forrás: Datastream 

 

Nem változtatott a 

monetáris kondíciókon 

az EKB és a Fed. 
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A régiós folyamatok kedvező irányú változást indukáltak a vizsgált pénzügyi 

mutatókban. A cseh korona árfolyama 0,4 százalékkal, míg a lengyel zlotyé 

1 százalékkal erősödött az euróval szemben. Az országkockázati felár (az 5 éves 

CDS) Csehországban 1 bázisponttal 39 bázispontra, Lengyelországban 2 egységgel 

58 bázispontra csökkent. 

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

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

frankkal szemben 0,9 százalékkal, az amerikai dollárral szemben 2 százalékkal 

erősödött, míg az euróval szemben 0,2 százalékkal gyengült. Az időszak végén így 

egy svájci frank 269, egy amerikai dollár 255, míg egy euró 306 forintba került. Az 

elmúlt hónapban a külföldiek kezén lévő magyar állampapír-állomány jelentős 

mértékben nőtt (89 milliárd forinttal) és az időszak végén 3 563 milliárd forintot tett ki. 

A magyar jegybank Monetáris Tanácsa augusztusban sem változtatott irányadó 

rátáján, ami így 0,9 százalékon maradt. Augusztusban szintén nem változott az 

egynapos jegybanki betét kamata, az egynapos hitelkamat, valamint az egyhetes 

hitelkamat. A jegybank Monetáris Tanácsa 2017 szeptemberében döntött a 

2017. december végén alkalmazandó három hónapos jegybanki betéti limitről, amely 

így 300 milliárd forintról 75 millliárd forintra csökkent, azaz a kereskedelmi bankok 

maximum ennyit helyezhetnek el a jegybanknál az irányadó instrumentumban. 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 (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 (0,11 százalékos 

kamatlábon) kötnek üzletet a bankok, azaz azt prognosztizálják, hogy a 9 hónap múlva 

induló 3 hónapos eszköz kamata 79 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 0,32 százalékos kamat mellett kereskedtek a 

bankok e határidős termékkel, azaz a piaci szereplők az elmúlt havinál lazább 

monetáris kondíciókra számítanak. 

Az elmúlt hónapban az állampapírok piacán, a másodpiaci hozamgörbén minden 

lejáratra jelentősen (6 és 30 bázispont közötti mértékben) estek a hozamok. Ez 

egyrészt beleillik a régiós trendbe, másrészt a S&P kilátásjavításának és az előbb-

utóbb várható felminősítés miatti nagyobb külföldi keresletnek is köszönhető. Fontos 

kiemelni, hogy az állampapír (3 hónapos DKJ) aukcióknál március és augusztus után 

szeptemberben is akadt arra példa, hogy az ÁKK negatív hozam mellett bocsásson ki 

állampapírt, azaz a befektető fizetett azért az aukción, hogy vehessen magyar 

állampapírt. Továbbá a másodlagos piacon is immár negatív hozammal kereskednek a 

A hazai pénzpiaci 

mutatók kismértékben 

kedvezőbbé váltak. 

A hozamgörbe lejjebb 

tolódott.  



SZÁZADVÉG GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. HAVI JELENTÉS 

 
11 

3 hónapos diszkontkincstárjeggyel, míg 0 százalék hozammal a 6 hónapos és az 

egyéves futamidőre. Összességében tehát a hozamgörbe lejjebb tolódott. 

A nagy nemzetközi hitelminősítő intézetek közül az elmúlt időszakban (augusztus 25-

én) a S&P foglalkozott Magyarország államadósságának minősítésével és javított a 

besorolás kilátásán. Ez azt jelenti általában, hogy ha a kedvező tendenciák 

fennmaradnak, akkor a döntést követő egy éven belül felminősítés következik. Az 

indoklás szerint elsősorban a bankszektorban a nem teljesítő hitelek állományának 

csökkentése jóval nagyobb pénzügyi stabilitást eredményezett, továbbá a csökkenő 

adósság és a gyorsuló növekedés is hozzájárult a kilátás javításához. Legközelebb 

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. 

12. ábra A forint hozamgörbe alakulása (%) 

 

Forrás: ÁKK, Századvég 

 
A vállalatoknál 2017 júliusában a szezonálisan kiigazított adatok alapján a banki nettó 

forinthitel felvét 34,9 milliárd forintnak felelt meg. A devizahitelek tranzakcióinak nettó 

értéke –9,7 milliárd forintot tett ki, azaz a nem pénzügyi vállalatok júliusban 

kismértékben csökkentették devizahiteleik állományát. A kettő eredőjeként adódó 

júliusi teljes nettó hitelfelvét (szezonálisan igazítva) 53 milliárd forintnak felelt meg. 

13. ábra Vállalati hitelfelvétel (milliárd forint) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 

 
A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 145,2 milliárd forintot tett ki, 

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

A vállalatok hitel-

állománya növekedett. 
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összege 123,1 milliárd forint volt, ami jelentősen magasabb az előző havi értéknél. A 

vállalati szektor tehát növelte árfolyamkockázati kitettségét. 

Természeti katasztrófa lassítja az USA növekedését 

Augusztus 25-én érte el a Harvey hurrikán Amerika partjait, amely az eddigi 

legpusztítóbb hurrikánnak bizonyult az Egyesült Államok történetében. A károk 

becsült nagysága eléri a 190 milliárd dollárt, ami megközelítőleg az amerikai 

GDP 1 százalékát jelenti. 

14. Ábra: Az amerikai tőzsdeindexek alakulása augusztus 25-éhez képest 

(százalék) 

Forrás: Reuters, Századvég-szerkesztés 

A Harvey betörését követően a Nasdaq erőteljes emelkedésbe kezdett, így egy 

hét alatt 3 százalékkal emelkedett az index értéke. Az S&P 500 értéke 

ugyanezen időszak alatt mérsékeltebben, 1,5 százalékkal, míg a Dow Jones 

Industrial Average index értéke 1 százalékkal nőtt. Az amerikai tőzsdék így a 

Harvey betörését követően új csúcsokra emelkedtek, azonban ezzel 

egyidejűleg a Bank of America egy paradoxonra bukkant a trendeket elemezve: 

a részvények árának emelkedésével párhuzamosan a részvényalapok 

eszközállományának csökkenését figyelték meg, vagyis a befektetők 

menekültek az amerikai részvényekből. 

A Harvey talán legsúlyosabb hatása az amerikai olajfinomítók leállása volt: az 

Egyesült Államok olajfinomító kapacitásának 24 százaléka bénult meg a 

hurrikán miatt, amely így napi szinten 4,4 millió hordó kiesést jelent. Ez 

megközelítőleg Japán teljes napi fogyasztásának megfelelő mennyiség. 

Mindezek ellenére augusztus 30-áig a WTI hordónkénti ára 3,1, míg a Brenté 

2,3 százalékkal csökkent, vagyis a kínálat visszaesése nem hatott a világpiaci 

árakra. Az árfolyam azután kezdett ismét emelkedni, hogy az energiaügyi 

minisztérium bejelentette, stratégiai tartalékaiból összesen 4,5 millió hordónyit 

szabadít fel a még működő olajfinomítók ellátására és az üzemagyag-ellátás 

fenntartása érdekében. Hasonló lépésre 2012 óta nem volt példa Amerikában. 

A kieső amerikai olajexport hatására az olajipar egyrészt a helyben működő 

kapacitások kihasználtságának növelésével, másrészt az Európából és 
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Ázsiából rendelt üzemanyag-szállítmányok növelésével válaszolt, amelynek 

hatására az ázsiai finomítói margin elérte 2016-os csúcsértékét, a 

10,41 dollár/hordós szintet. A régió gázolaj árjegyzései is másfél éves csúcsot 

döntöttek és 16,34 dollár/hordóig emelkedtek, az európai benchmark benzin-

árrés pedig kétéves csúcsra, 21 dollár/hordóra emelkedett. Mindez a drágulás 

megjelenhet a magyarországi kiskereskedelmi üzemanyagárakban is. 

15. Ábra: A Brent és a WTI árfolyamának alakulása augusztus 25-éhez képest 

(százalék) 

Forrás: Reuters, Századvég-szerkesztés 

A pusztítás okozta károk nagysága miatt az amerikai növekedés is 

megtorpanhat a következő negyedévben: az elemzők a harmadik negyedévre 

megközelítőleg 0,8–1 százalékponttal alacsonyabb évesített negyedéves GDP-

növekedést várnak. Ezek alapján az előző negyedévhez képest a második 

negyedévben megfigyelt 3 százalékos növekedést a harmadik negyedévben 

2 százalékos bővülés követheti. A visszaesés várhatóan csak átmeneti jellegű 

lesz, és az év utolsó negyedévében a felpörgő fogyasztás, a vállalati 

készletezés és a helyreállítási munkálatok nyomán 0,4 százalékkal gyorsulhat a 

GDP bővülési üteme, míg 2018 első felére további 0,6 százalékos emelkedést 

prognosztizálnak. 
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A Századvég Gazdaságkutató 
makrogazdasági előrejelzése 

Előző negyedéves prognózisunkhoz képes csak kismértékben módosítottuk 

makrogazdasági előrejelzésünket az újonnan beérkező adatok hatására, így 2017-ben 

3,8, míg 2018-ban 3,7 százalékos növekedéssel számolunk. 

A bővüléshez mindkét évben a fogyasztás és a beruházás növekedése járul hozzá. A 

háztartások fogyasztási kiadásainak bővülése éves szinten idén a korábban vártnál 

nagyobb, 4,0 százalékos lehet. Jövőre a fogyasztás bővülése elérheti a 

3,5 százalékot. A fogyasztás emelkedését a háztartások rendelkezésre álló 

jövedelmének növekedése okozza, mely elsősorban a csökkenő munkanélküliség és a 

növekvő bérszínvonal következménye. A bérek az első félévben 12,5 százalékkal 

nőttek, amelyhez egyaránt hozzájárult a minimálbér és a garantált bérminimum 12, 

illetve 25 százalékos emelése, a szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos 

csökkentése, az egyre több ágazatot jellemző munkaerőhiány, valamint a közszféra 

bérrendezései. Ez a reálbérek 2003 óta nem látott, mintegy 10 százalékos 

növekedését okozta éves összehasonlításban. A prognózis szerint a bérek idén 13,0, 

jövőre pedig 8,7 százalékkal növekedhetnek. Ez ugyanakkor – több szakértő korábbi 

előrejelzésével szemben – a jelenlegi munkaerőhiányos helyzetben nem jár(t) a 

munkanélküliség növekedésével, azaz a béremeléseket a vállalkozások többsége ki 

tudta gazdálkodni. Ezt igazolja az is, hogy a munkanélküliségi ráta a május és július 

közötti időszakban új mélypontra, 4,2 százalékra csökkent. Az előrejelzés szerint az 

állástalanok számának további mérséklődése várható 2018 végéig. 

A beruházások első félévben tapasztalt jelentős bővülése a tavalyi gyenge bázisnak is 

köszönhető, amelyet az uniós források ciklikussága magyaráz. A beruházások 

bővülése legfrissebb prognózisunk szerint az idén 19,4, míg jövőre 5,4 százalékos 

lehet. A növekedést ugyanakkor a Családi Otthonteremtési Kedvezmény és a 

társasági adó kulcsának idei csökkentése is elősegíti. 

2017-ben és 2018-ban egyaránt számíthatunk az export és az import növekedésére, 

ám idén a behozatal emelkedése a fogyasztás és a beruházás növekvő importigénye 

miatt meghaladja az exportét, így a külkereskedelmi egyenleg fékezi a növekedést. 

2018-ban előrejelzésünk szerint az export és az import bővülésének üteme 

megegyezik majd. 

Nem változtattunk az inflációra vonatkozó előrejelzésünkön, így a mutató értéke 2017-

ben 2,4, míg 2018-ban 3,0 százalékos lehet, azaz jövőre éves átlagban elérheti a 

jegybank inflációs célját, de az idén is a 2 és 4 százalék közötti célsávban marad. A 

jegybanki alapkamat várhatóan nem változik 2018 végéig, akkor is csupán kismértékű 

emelkedés várható, amennyiben az Európai Központi Bank addig megkezdi 

kamatemelési ciklusát. 

Előrejelzésünk szerint a költségvetési hiány idén a GDP 1,8, míg jövőre a GDP 

2,3 százaléka lehet. Ez azt jelenti, hogy a 3 százalékos maastrichti hiánycélt továbbra 

is sikerül tartani, amelyre 2012-t megelőzően utoljára 2000-ben volt példa.  

Folytatódhat a bérek 

emelkedése és a 

gazdaság növekedése 
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Századvég előrejelzés
1
 

16. ábra 2017. III. 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 3,2 3,8 3,8 3,8 3,5 3,5 4,0 3,7 3,7 

A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex) 4,9 3,5 4,7 3,9 3,9 4,0 3,8 3,8 3,1 3,2 3,5 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) –15,5 28,4 21,2 10,4 16,2 19,1 6,1 5,3 5,0 5,0 5,4 

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 5,8 9,4 3,5 6,3 7,3 6,6 4,4 6,4 6,5 5,9 5,8 

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 5,7 10,0 5,1 8,3 10,6 8,5 4,6 7,1 6,2 5,4 5,8 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege (milliárd euró) 9,7 2,2 2,7 2,7 1,7 9,2 2,1 2,1 2,9 2,8 9,9 

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

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

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

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 6,1 11,0 14,0 13,8 13,1 13,0 10,4 9,1 7,7 7,5 8,7 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában 5,5     4,1     4,4 

Külső finanszírozási képesség a GDP százalékában 5,5     6,1     6,8 

Az államháztartás ESA-egyenlege a GDP százalékában –1,8     –1,8     –2,3 

GDP-alapon számított külső kereslet (volumenindex) 1,9 2,1 2,4 2,1 1,9 2,1 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 

Forrás: MNB, KSH, Századvég-számítás 

 

_ 

17. ábra Az előrejelzésünk változása az előző negyedévhez képest 

 2017 2018 

  
2017. június 2017. 

szeptember 
változás 2017. június 2017. 

szeptember 
változás 

Bruttó hazai termék (volumenindex) 3,8 3,8 0,0 3,8 3,7 –0,1 

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

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 17,2 19,1 1,9 8,6 5,4 –3,3 

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

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák 
alapján) 

9,3 8,5 –0,8 5,7 5,8 0,1 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege 
(milliárd euró) 

9,6 9,2 –0,4 10,2 9,9 –0,3 

Fogyasztóiár-index (%) 2,4 2,4 0,0 3,0 3,0 0,0 

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

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

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 12,0 13,0 1,0 8,6 8,7 0,1 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP 
százalékában 

4,1 4,1 0,0 4,0 4,4 0,4 

Külső finanszírozási képesség a GDP 
százalékában 

6,2 6,1 –0,1 6,4 6,8 0,4 

Az államháztartás egyenlege a GDP 
százalékában 

–2,4 –1,8 0,6 –2,4 –2,3 0,1 

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

Forrás: Századvég-számítás    

 
  

                                                        
1
 Készítés dátuma: 2017. szeptember 8. 
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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. 


