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 2017 

GDP változása (%) 3,8 

Infláció (éves átlag, %) 2,4 

Bruttó keresetek  

(éves változás, %) 

13,0 

EUR/HUF (éves átlag) 309 

 

A KSH adatai alapján az építőipar termelése augusztusban 

36,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az 

előző hónaphoz képest az ágazat teljesítménye a 

szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 

9,8 százalékkal bővült. 

Augusztusban az ipari termelés 6,8 százalékkal bővült az előző év 

azonos időszakához képest. A kedvező augusztusi adatot az ágazatot 

jellemző idei bővülés mellett a nyári leállások és karbantartások tavalyitól 

eltérő lefutása magyarázza. 

Szeptemberben az infláció az előző havitól némileg elmaradva 

2,5 százalékos volt. 

A munkanélküliségi ráta továbbra is 4,3 százalék, aminek köszönhetően 

4,42 millió fő dolgozik Magyarországon. Tovább folytatódtak 

augusztusban a béremelések, amelyhez az egyre nagyobb 

munkaerőhiány mellett a minimálbér és a garantált bérminimum 15, 

illetve 25 százalékos emelése, a közszféra bérrendezései, valamint a 

szociális hozzájárulási adó januári csökkentése járult hozzá. Ennek 

köszönhetően augusztusban a nettó átlagkereset 13,2 százalékkal volt 

magasabb az előző év azonos időszakához képest, amely az infláció 

hatását is figyelembe véve 10,4 százalékos reálbér emelkedésnek 

feleltethető meg. A növekvő reálbéreknek köszönhetően az augusztusi 

első becslés alapján a kiskereskedelmi forgalom volumene 

4,6 százalékkal növekedett az előző év azonos időszakához képest. 

Augusztusban a külkereskedelmi mérleg többlete 440 millió eurót tett ki. 

Ez 119 millió euróval kevesebb, mint az előző év azonos idősazkában. 

Az export euróban számított értéke 10 százalékkal, míg az importé 13 

százalékkal bővült éves összevetésben. 

Forint hozamgörbe (%) 

 

Forrás: Datastream 
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Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

A német ipar augusztusban 6 éve, 2011 júliusa óta nem látott mértékben 2,6 

százalékkal nőtt az előző hónaphoz képest az ár- és munkanaphatástól tisztított, 

valamint szezonálisan igazított adatok alapján. A tőkejavak gyártása 4,8 százalékkal, 

míg a fogyasztási javaké 2,1 százalékkal nőtt egy hónap alatt. Egyedül az építőipari 

kibocsátás csökkent júliushoz képest, 1,2 százalékkal. Az elemzői várakozásokat 

jelentősen meghaladó kibocsátás ellenére a német tőzsde érdemben nem reagált az 

október 9-ei nyitó és záróárfolyam közel megegyezett. Azonban a kiemelkedő ipari 

teljesítmény Németország külkereskedelmére is hatást gyakorolt, az export 

teljesítménye augusztusban 7,2 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához 

viszonyítva, míg júliushoz képest 3,1 százalékkal a szezonálisan és naptárhatástól 

tisztított adatok alapján. Ezzel szemben az import éves alapon 8,5 százalékkal, míg 

havi alapon 1,2 százalékkal emelkedett. Ennek köszönhetően Németország 

külkereskedelmi többlete augusztusban 20 milliárd euró volt, a tavalyi 19,6 milliárd 

euró után. 

Szeptemberi kamatdöntő ülésén az Egyesült Államok jegybanki feladatait betöltő Fed 

Nyílt Piaci Bizottsága (FOMC) nem változtatott a kamatkondíciókon, azonban a 

döntéshozók hivatalosan is megállapodtak az eszközvásárlási programok keretében 

felduzzasztott jegybankmérleg leépítési ütemében. A leépítés keretében októbertől 

kezdve havonta 10 milliárd dollár értékben mérsékli az állomány értékét a FOMC. A 

csökkentési ütem várhatóan negyedévente 10 milliárd dollárral emelkedik, egészen 

2018 utolsó negyedévéig, amikortól is a szűkítési keret 50 milliárd dollár marad. A havi 

keret 60 százalékát az állampapírok, míg 40 százalék a jelzálog fedezetű értékpapírok 

adják majd. Az eszközvásárlási programok bevezetésére a válság következtében volt 

szükség, a pénzpiaci helyzet kezelése érdekében, azonban ennek köszönhetően a 

Fed mérlege 2008 augusztusa óta közel az ötszörösére növekedett. A programok 

sikeresen csökkentették a vállalatok és az állam finanszírozási költségét és segítették 

az USA gazdaságának kilábalását a válságból, azonban a magas jegybankmérleg 

jelentős inflációs kockázatot hordoz magában, így szükségessé vált annak leépítése. 

SZIGMA indikátoraink 

A magyar gazdaság állapotáról képet adó SZIGMA CI indikátor értéke 2017 

szeptemberében pozitív tartományba lépett, amely alapján szeptemberben trend feletti 

mértékben bővült a gazdaság. A SZIGMA LEAD indikátorunk ezzel szemben a 

növekedési teljesítmény lassulását jelezte előre még szeptemberre, majd októbertől 

prognosztizált trend feletti bővülést, amely aztán várhatóan jövő februárig fennmarad. 

A növekedési teljesítmény javulását egyrészt az új ipari rendelésállomány előző év 

azonos hónapjához vett 15,8 százalékos, másrészt az exportértékesítés 9,1 

százalékos növekedése magyarázza. Az ipar termelése 6,8 százalékkal haladta meg 

az előző havi értékét, míg az építőipar szezonálisan és munkanappal kiigazított 

volumenindexe 9,8 százalékkal nőtt az előző hónaphoz viszonyítva. Éves alapon 

mérve továbbra is dinamikusan bővül ez a szektor: a nyers adatok alapján 36,8, míg 

2010-es bázishoz viszonyítva a szezonális és munkanappal kiigazított adatok szerint 

pedig 20,7 százalékkal emelkedett az építőipar termelése. A jelentős bővülés 

hátterében főleg a tavalyi alacsony bázis áll. Az építőipar hó végi szerződésállománya 

SZIGMA indikátorunk 

alapján trend feletti 

mértékben nő a 

gazdaság.  

Jelentősen nőtt a német 

ipar teljesítménye 
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augusztusban ismét kis mértékben (0,3 százalékkal) csökkent az előző hónaphoz 

képest, amely fékezőleg hathat a növekedés ütemére. 

A hazai gazdaság rövidtávú teljesítményével szembeni várakozásainkat kifejező 

SZIGMA LEAD indikátor alapján a következő hónapban is trend felett bővülhet a 

gazdaság. A német piac üzleti hangulatváltozásáról képet adó, 1991 óta mért Ifo 

Business Climate index augusztusban kis mértékben tovább csökkent. A 

kiskereskedelem a várakozásoknak megfelelően júliusban is tovább bővült: a 

naptárhatástól megtisztított adatok alapján 4,2 százalékos növekedést figyeltek meg. 

Az Eurostat által mért fogyasztói bizalmi index az előző hónaphoz képest ismét 

csökkent, amely alapján a kereskedelem növekedést támogató szerepe romolhat az 

előző hónapokban tapasztaltakhoz képest. Összességében idén a javuló beruházási 

aktivitás és a dinamikusan bővülő reálbérek miatti fogyasztásbővülés hatására a 

tavalyi 2 százalékos GDP növekedési ütemnél magasabb, 3,5 százalék feletti 

gazdasági növekedést valószínűsítünk. 

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

 

Forrás: Századvég 

 

Reálgazdaság 

Augusztusban az ipar teljesítménye a várakozásoknak megfelelően kedvezően alakult 

és így 6,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit úgy a nyers, mint a 

munkanaphatástól megtisztított adatok alapján. A szezonálisan és naptárhatással 

kiigazított adatok alapján az ágazat teljesítménye 5,5 százalékkal növekedett. A 

kedvező augusztusi adatot az ágazatot jellemző idei bővülés mellett a nyári leállások 

és karbantartások tavalyitól eltérő lefutása magyarázza. Az év nyolcadik hónapjában 

az ipar értékesítése 7,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, amelyhez 

egyaránt hozzájárult az export értékesítés 9,1 százalékos, valamint a belföldi 

értékesítés 4,5 százalékos bővülése. 

Az ipar augusztusban 

6,8 százalékkal 

növekedett éves 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Az iparon belül a két kisebb súlyú ág teljesítménye eltérően alakult: a bányászat 

teljesítménye 38,2 százalékkal növekedett, míg a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 

légkondicionálásé 1,6 százalékkal csökkent. A feldolgozóipar teljesítménye a teljes 

iparéval megegyező mértékben, 6,8 százalékkal növekedett. Ezen belül a legnagyobb 

súllyal bíró járműgyártás teljesítménye 5,0 százalékkal haladta meg az egy évvel 

korábbit. A legnagyobb növekedés a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás ágazatot 

jellemezte (19,9 százalék), de 10 százalékot meghaladó mértékben nőtt a 

fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása ágazat (13,5 százalék) és a gépek, 

gépi berendezések gyártása ágazat (12,8 százalék) teljesítménye is. A feldolgozóipar 

alágazatai közül mindössze a vegyi anyag, termék gyártása ágazatban csökkent a 

termelés az előző év azonos időszakához képest (2,8 százalék). A KSH által 

megfigyelt ágazatok új rendelésállománya jelentősen, 15,8 százalékkal növekedett az 

előző év azonos időszakához képest. Az új export rendelések volumene 17,4 

százalékkal növekedett, míg a belföldi új rendeléseké 6,6 százalékkal. Ezzel szemben 

az elmúlt hónapok kisebb új rendelés állománya miatt az összes rendelés 0,4 

százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól. Az elmaradás oka az export rendelések 

állományának 2,1 százalékos csökkenése, miközben a belföldi rendelések volumene 

26,3 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. 

Az építőipar termelése augusztusban jelentős mértékben, 36,8 százalékkal 

meghaladta az egy évvel korábbit. Az előző hónaphoz képest az ágazat teljesítménye 

a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 9,8 százalékkal bővült. A 

jelentős bővülés elsősorban az épületeknek volt köszönhető, hiszen itt a teljesítmény 

46,8 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, míg az egyéb 

építmények főcsoportjában 24,1 százalékos volt a bővülés. Az építőipar teljesítményét 

tehát ugyan nagyban meghatározza az uniós források ciklikussága, de az augusztus 

adat emellett is érdemi növekedést mutat. Ezt támasztja alá, hogy az uniós források 

nagyobb mértékben befolyásolják az egyéb építmények, mint az épületek építését. 

Továbbra is kedvezően alakul az építőipar szerződésállománya. Az új szerződések 

volumene augusztusban 46,0 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, míg a 

teljes szerződésállomány 89,7 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. Az új 

szerződések volumennövekedésében az épületek voltak meghatározóak: ezen 

főcsoport esetében 95,4 százalékos, míg az egyéb építményeknél 18,9 százalékos 

növekedés történt. A teljes szerződésállomány esetében azonban még így is az egyéb 

Augusztusban az 

építőipar teljesítménye 

36,8 százalékkal haladta 

meg az egy évvel 

korábbit. 
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építményeknél tapasztalható dinamikusabb növekedés: itt a bővülés 134,6 százalékos 

volt, míg az épületeknél 22,2 százalékos. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2017 júliusában a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene az előző év azonos 

időszakához viszonyítva a nyers, valamint a naptárhatástól megtisztított adatok 

alapján egyaránt 4,2 százalékkal emelkedett. Az augusztusi első becslés alapján úgy a 

nyers adatok szerint, mint a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 4,6 százalékkal 

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

üzletekben 2,9, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 7,7, az üzemanyag-

kiskereskedelemben pedig 2,6 százalék volt a naptárhatástól megtisztított bővülés 

mértéke. 

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

indexe 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Eurostat, Századvég 

 

Júliusban a nem élelmiszertermék jellegű üzleti forgalomban továbbra is a 

csomagküldő és internetes üzletek forgalombővülése volt a legjelentősebb: az előző 

év azonos időszakához képest a naptárhatástól megtisztított adatok alapján 23,8 

százalékos bővülést figyeltek meg. A csomagküldő és internetes üzletek 

forgalombővülése mellett jelentősebb mértékben emelkedett még a számítástechnikai 

és egyéb iparcikk (16 százalék), az iparcikk jellegű vegyes (13,4 százalék), a 

A kiskereskedelmi 

forgalom júliusban 4,2, 

míg augusztusban 4,6 

százalékkal növekedett. 
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használtcikk (12,1 százalék), és az illatszer (10,2 százalék) üzletek forgalma. A bútor, 

műszaki cikk üzletek forgalma 3 százalékkal, a gyógyszereké, gyógyászati termékeké 

0,4 százalékkal bővült. A textil, ruházati és lábbeli üzletek forgalma nem változott az 

előző év azonos időszakához képest, viszont a könyv, újság és papíráruk esetében a 

volumen 0,9 százalékkal volt kisebb, mint az előző év azonos időszakában mért 

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

azonos időszakához képest. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletek 

forgalmában összesen 1,9 százalékkal növekedett a forgalom volumene. 

Tovább javult a munkaerőpiac helyzete 2017 augusztusában. Egy hónap alatt 2 ezer 

fővel 4,42 millióra emelkedett a foglalkoztatottak szezonálisan kiigazított száma. Ezzel 

párhuzamosan 4 ezer fővel nőtt az aktívak szezonálisan kiigazított száma. A két hatás 

eredőjeként a munkanélküliek szezonálisan kiigazított száma minimálisan, ezer fővel 

197 ezer főre emelkedett az év nyolcadik hónapjában. Az intézményi statisztikák 

alapján az alkalmazottak szezonálisan kiigazított száma 7 ezer fővel emelkedett 

augusztusban 3 millió 23 ezer főre. A növekedés szinte teljes egészében a 

versenyszektorhoz köthető, ahol 8 ezer fővel nőtt az alkalmazottak létszáma. Ezzel 

szemben a költségvetési szektorban 3 ezer fővel csökkent, míg a non-profit vállalatok 

esetében 2 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottak száma. Tovább csökkent a Start 

Munkaprogramban dolgozó közfoglalkoztatottak száma: augusztusban már csak 160 

ezren dolgoztak közfoglalkoztatottként, amely közel 4 ezer fővel alacsonyabb a júliusi 

és 47 ezer fővel a tavaly augusztusi létszámnál. A munkanélküliségi ráta az előző 

hónapokhoz hasonlóan 4,3 százalék volt augusztusban. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Tovább emelkedetek a bérek 2017 augusztusában. Az előző év azonos időszakához 

képest 13,2 százalékkal 292 440 forintra emelkedett a bruttó átlagkereset a 

nemzetgazdaságban. Ezen belül is a versenyszektorban 11,5 százalékkal növekedtek 

a bérek. A versenyszektor gyors béremelkedésének köszönhetően így jövőre az 

eredetileg tervezett 2 százalékpont helyett 2,5 százalékponttal 19,5 százalékra 

csökken a szociális hozzájárulási adó kulcsa. 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 3 

százalékos jegybanki céltól továbbra is elmaradó infláció hatását is figyelembe véve 

A munkanélküliségi ráta 

4,3 százalék. 

A nettó reálbérek 10,4 

százalékkal nőttek 

augusztusban. 
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egyaránt 10,4 százalékkal nőttek a bruttó és a nettó reálbérek augusztusban az előző 

évhez viszonyítva. 

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

 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Javult Magyarország versenyképessége 

A World Economic Forum 2004 óta minden évben közzéteszi a világ országairól 

készített versenyképességi rangsorát. A rangsort egy versenyképességi index 

alapján határozzák meg, amelynek összetevői 3 nagyobb kategóriára (alapvető 

követelmények, hatékonyságnövelő tényezők, valamint üzleti környezet és 

innováció), ezeken belül pedig összesen 12 pillérre tagolódnak.  

Magyarország idén 9 helyet javított az előző évi helyezéséhez képest, így jelenleg a 

60. helyen áll a rangsorban szereplő 137 ország között. Ez a javulás jelentős 

mértékben köszönhető a technológiai felkészültség terén elért fejlődésnek (főként a 

vállalati szintű technológiai fejlesztéseknek és az egyének internethasználatban 

történő jelentős növekedésének, ugyanis az előző évhez képest 6 százalékponttal 

79 százalékra nőtt az internetet használók aránya a teljes populáción belül). Emellett 

az üzleti vezetők további fejlődésről számoltak be úgy a pénzügyi piacokon, mint az 

üzleti és innovációs környezetben.  

Az index értékét adó összetevőket, pilléreket vizsgálva Magyarország 7 pillér 

esetében javított, 4 pillér esetében stagnált és 1 pillér esetében rontott az előző 

évben mért értékhez képest. A javulás az intézményi környezet, az infrastruktúra, a 

munkaerő-piaci hatékonyság, a pénzügyi piaci fejlettség, a technológiai 

felkészültség, az üzleti környezet és az innováció indexek értékeiben ment végbe. 

Nem történt változás a makroökonómiai környezet indexében, az egészség és 

alapfokú képzettség indexében, a javak és szolgáltatások piaci hatékonyság, 

valamint a piacméret indexekben. Az egyetlen csökkenő index a magasabb fokú 

oktatás és képzések indexe volt, amely főként a középfokú és a felsőfokú oktatásba 

történő beiratkozási arány csökkenésének köszönhető. 

A gazdasági vezetőkkel készült, az üzleti tevékenység szempontjából problémás 

tényezők felmérésére irányuló Executive Opinion Survey kutatás eredményei 

alapján a politikai instabilitást, amit az előző évben a válaszadók 21 százaléka tartott 

problémásnak, jelenleg a vezetők 7,7 százaléka jelölte meg problémaként. A 

korrupciót problémaként megjelölő vállalatvezetők aránya 5,6 százalékponttal 14,9 
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százalékra csökkent. A megkérdezettek az előző évben mért eredményekhez 

képest kevésbé tartják problémának az olyan válaszlehetőségeket, mint a nem 

hatékony kormányzati bürokrácia (6,3 százalék), a nem elegendő kapacitás az 

innovációhoz (5,7 százalék) és a nem megfelelő infrastruktúra (2 százalék). Jelenleg 

a legnagyobb arányban (15,2 százalék) a nem megfelelően képzett munkaerőt 

tartják problémának a vezetők. Az előző évben mért eredményekhez képest 

nagyobb arányban tartják az üzleti működés szempontjából problémának az 

adókulcsokat (10,4 százalék), az adójogszabályokat (9,8 százalék), a forrásokhoz, 

finanszírozáshoz való hozzáférést (7,9 százalék), a gyenge munkamorált (7,2 

százalék), a gyenge közegészségügyet (4,3 százalék), a munkaerőt érintő restriktív 

szabályokat (3,2 százalék), a bűnözést és lopást (2 százalék) valamint az inflációt (1 

százalék).  

Összességében az elmúlt évhez képest jelentősen javult az ország 

versenyképessége az index értéke alapján, azonban a rangsorban történő további 

előrelépés érdekében számos területen adott a lehetőség a fejlődésre. A 12 pillér 

közül a továbbra is az innováció pillére kapta a legalacsonyabb értéket. Az 

összetevőkből az innovációt ösztönző kormányzati kiadások bizonyult a 

leggyengébb tényezőnek. Ezt követi a vállalatok kutatás-fejlesztésre költött kiadásai, 

valamint az egyetemek és a vállalatok K+F területén történő együttműködése. Mivel 

Magyarország esetében évek óta ez a pillér kapja a legalacsonyabb értéket, ezért a 

rangsor helyezésünk javítása érdekében indokolt lehet ezen a területen történő 

követlen (például ösztönző kormányzati kiadások által történő) vagy közvetett (a 

piaci szereplők K+F ösztönzőinek erősítése által történő) kormányzati beavatkozás.  

Külső egyensúly 

A KSH 2017 júliusára vonatkozó adatai alapján a termékexport euróban számított 

értéke 5,0 százalékkal, míg az importé 11,3 százalékkal nőtt éves bázison. A 

külkereskedelmi mérleg többlete 303 millió eurót tett ki, így az előző év azonos 

hónapjához képest 379 millió euróval csökkent. 

Júliusban az egy évvel korábbihoz képest a gépek és szállítóeszközök kivitele 1,4 

százalékkal csökkent, behozatala 9,5 százalékkal emelkedett. A feldolgozott termékek 

exportvolumene 6,3 százalékkal, míg az importvolumene 9,2 százalékkal bővült. Az 

energiahordozók importvolumene 6,4 százalékkal csökkent. A kőolaj és 

kőolajtermékek behozatala csaknem a tizedével csökkent. A villamos energia 

behozatala kismértékben mérséklődött. 

A 2017 augusztusára vonatkozó első becslés alapján a külkereskedelmi mérleg 

aktívuma 440 millió eurót tett ki. Ez 119 millió euróval kevesebb, mint az egy évvel 

korábbi érték. Az export euróban számított értéke 10 százalékkal, míg az importé 13 

százalékkal bővült éves összevetésben. 

Júliusban és 

augusztusban is 

csökkent a 

külkereskedelmi többlet. 
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7. ábra Külkereskedelmi egyenleg (millió euró) 

 

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

 

A folyó fizetési mérleg egyenlege 2017 augusztusában 199,6 millió eurót tett ki, amely 

jelentősen alulmúlja az előző évben mértet (461,5 millió euró). Az MNB által az idei 

első nyolc hónapjának becsült értéke (3711 millió euró) is jelentősen alatta marad a 

folyó fizetési mérleg 2016 január-augusztusi értékének (4856,5 millió euró). 

Költségvetési helyzet 

2017 első kilenc hónapjában az államháztartás központi alrendszerének halmozott 

hiánya 1236,3 milliárd forintot tett ki. Ezen belül a központi költségvetés 1281,2 milliárd 

forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 62 milliárd forintos deficittel zártak, az 

elkülönített állami pénzalapok pedig 106,9 milliárd forintos többletet értek el. A 

halmozott hiányhoz szeptember a maga 256,4 milliárd forintos deficitével járult hozzá. 

8. ábra Költségvetési hiány (január–június, milliárd forint) 

 

Forrás: NGM 

 

A január-szeptember közti időszak egyenlegét egyrészt a kedvező gazdasági 

folyamatok és a tavalyi év novemberében megkötött hat éves bérmegállapodás 

adóbevétel generáló hatása, másrészt az uniós projektekhez kapcsolódó kifizetések 

határozták meg. Utóbbi nagysága már elérte az 1484,3 milliárd forintot (ez tavaly 

ilyenkor 1035,3 milliárd forint volt), ami mellett továbbra is elmarad az idei évben eddig 
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A költségvetés hiánya 

1236,3 milliárd forint 

volt az első kilenc 

hónapban.  
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befolyt 297,5 milliárd forintnyi uniós bevétel. A hazánknak járó kohéziós támogatásokat 

csak utólag lehet elszámolni, így ez a kiesés csak időleges. A kiadási oldalt 

megemelték a tavalyinál magasabban teljesülő áfakiutalások is, aminek oka, hogy a 

„megbízható adózók” részére a januártól hatályos szabályok szerint a korábbi 75 nap 

helyett már 45 napon belül teljesíti az adóhatóság a visszautalást. 

Monetáris folyamatok 

2017 szeptemberében a fogyasztói árak 2,5 százalékkal emelkedtek az előző év 

azonos időszakához viszonyítva. Az élelmiszerek 2016 szeptemberéhez viszonyítva 

3,1 százalékkal drágultak, amelyhez jelentősen hozzájárult a vaj, vajkrém 16,5, a sajt 

9,5, a sertéshús 8,5, a kávé 7,1 és a párizsi és kolbász 5,8 százalékos áremelkedése, 

mérsékelte viszont azt a baromfihús árának 12,9 százalékos csökkenése. Jelentősen 

nőtt a szeszes italok és dohányáruk ára: 6 százalékkal kerültek többe tavalyhoz 

képest. A szolgáltatások 1,8, az egyéb cikkek és üzemanyagok 2,7, a háztartási 

energia 1, a ruházkodási cikkek ára pedig 1,1 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 (4 százalék), a kulturális és szabadidő szolgáltatások (3,5 százalék), a 

közlekedési szolgáltatások (1 százalék), valamint az üdülési szolgáltatások (3,3 

százalék) drágulása járult hozzá. Az egyéb cikkek és üzemanyagok árának 

növekedését pedig a járműalkatrész és -üzemanyag (5,2 százalék), valamint a 

testápolási és egészségügyi cikkek (2,1 százalék) drágulása okozta. A háztartási 

energia árát a tűzifa 8,8 százalékos, illetve a palackos gáz 5,8 százalékos 

áremelkedése növelte. A tartós fogyasztási cikkek esetében emelkedett a tartós 

háztartási cikkek ára (1,4 százalék), az új személygépjárművek ára (2,3 százalék) és 

az ékszerek ára (2,2 százalék), míg 3,4 százalékkal mérséklődött a tartós kulturális 

cikkek ára. 

A jegybank által közölt inflációs alapmutatók alapján az indirekt adóktól szűrt 

maginfláció szeptemberben 2,6 százalék, míg a keresletérzékeny infláció 2 százalék 

volt. A ritkán változó árú termékek inflációja az előző havi értékhez képest 0,2 

százalékponttal 2,3 százalékra növekedett. Az MNB kommunikációja alapján az 

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

szeptember 19-i ülésén nem változtatott az alapkamat mértékén. 

9. ábra Infláció alakulása (éves változás százalékban) 

 

Forrás MNB, Századvég 

 

Szeptemberben éves 

szinten 2,5 százalék volt 

az infláció. 
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Sem az EKB Kormányzótanácsa, sem pedig a Fed kamatokról határozó Nyíltpiaci 

Bizottsága (FOMC - Federal Open Market Committee) nem módosított az elmúlt 

időszakban, így az eurózónában és az USA-ban sem változott a monetáris politika – 

szűken értelmezve a kamatkörnyezet. 

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

 

Forrás: Datastream 

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

cseh korona árfolyama 0,7 százalékkal erősödött, míg a lengyel zlotyé 1,6 százalékkal 

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

Csehországban 1 bázisponttal 40 bázispontra nőtt, míg Lengyelországban 1 

egységgel 57 bázispontra csökkent. 

A hazai pénzpiaci mutatók is vegyesen alakultak. Az 5 éves CDS értéke 101-ről 97 

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

szemben 1,2 százalékkal, az amerikai dollárral szemben 4,4 százalékkal, míg az 

euróval szemben 1,2 százalékkal gyengült. Az időszak végén így egy svájci frank 272, 

egy amerikai dollár 266, míg egy euró 312 forintba került. Az elmúlt hónapban a 

külföldiek kezén lévő magyar állampapír-állomány 19 milliárd forinttal csökkent, és az 

időszak végén 3544 milliárd forintot tett ki. 

A magyar jegybank Monetáris Tanácsa szeptemberben sem változtatott irányadó 

rátáján, ami így 0,9 százalékon maradt. Változott azonban az egynapos jegybanki 

betét kamata, amely 10 bázisponttal –0,15 százalékra csökkent. Az egynapos 

hitelkamat, valamint az egyhetes hitelkamat nem módosult. A jegybank Monetáris 

Tanácsa 2017 szeptemberében döntött a 2017. december végén alkalmazandó három 

hónapos jegybanki betéti limitről, amely 75 milliárd forint, 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. Ezt célozza 

a hosszabb futamidőre a jegybank által kínált FX (deviza) swap eszköz is, amelynek 

révén nagyobb állampapír kereslet jelenhet meg nemcsak a hozamgörbe rövid végén, 

hanem a hosszabb lejáratoknál is. Az MNB deklarálta azt is, hogy kész további 

monetáris lazítási lépéseket tenni a jövőben is. 

Az EKB és a Fed sem 

változtatott a monetáris 

kondíciókon. 

A cseh korona 

erősödött, a lengyel 

zloty gyengült az 

euróval szemben. 

A Monetáris Tanács 

csökkentette az 

egynapos betét kamatát. 
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Az elmúlt hónapban az állampapírok piacán, a másodpiaci hozamgörbén minden 

lejáratra (1 és 24 bázispont közötti mértékben) estek a hozamok. Összességében 

tehát a hozamgörbe lejjebb tolódott. A rövidebb lejáratoknál a hozamesés a 

likviditásbőségnek és az MNB lépéseinek köszönhető, míg a hosszú hozamoknál 

beleillik a nemzetközi trendbe. A másodpiacon a 3 hónapos, a 6 hónapos és az egy 

éves lejáratú állampapírok negatív hozam mellett forogtak. 

Az államadósság devizaaránya az elmúlt időszakban 23,2 százalékról 23 százalékra 

csökkent, amely érték az ÁKK 2017. évi finanszírozási tervben meghatározott 

sávjában található. Az ÁKK 1 milliárd euró értékű devizakötvényt bocsátott ki. Ettől 

azonban nem nőtt a devizaarány, mivel rövid lejáratú dollárkötvényeket vásárolt vissza 

és ezt követően bocsátotta ki az euróban denominált 10 éves kötvényeket 1,9 

százalékos hozam mellett. A csere következtében a portfólió hátralévő futamideje 

hosszabbodott és az ügyletekkel évente 9,5 milliárd forintot nyer a költségvetés. 

A nagy nemzetközi hitelminősítő intézetek közül az elmúlt időszakra nem esett 

minősítési bejelentési időpont. 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. A Moody’s ebben az 

évben még nem nyilatkozott Magyarország államadósságának kockázati 

besorolásáról, holott két alkalma is volt rá. 

11. ábra A forint hozamgörbe alakulása (%) 

 

Forrás: ÁKK, Századvég 

 
A vállalatoknál 2017 augusztusában a szezonálisan kiigazított adatok alapján a banki 

nettó forinthitel felvét 24,5 milliárd forintnak felelt meg. A devizahitelek tranzakcióinak 

nettó értéke 30,7 milliárd forintot tett ki, azaz a nem pénzügyi vállalatok augusztusban 

növelték devizahiteleik állományát. A kettő eredőjeként adódó augusztusi teljes nettó 

hitelfelvét (szezonálisan igazítva) 74 milliárd forintnak felelt meg. 

A hitelfelvétel volt 

jellemző a vállalatoknál. 
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12. ábra Vállalati hitelfelvétel (milliárd forint) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 

 
A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 234,6 milliárd forintot tett ki, 

ami 62 százalékos növekedést mutat az előző hónaphoz képest. Az újonnan nyújtott 

euróhitelek összege 67,1 milliárd forint volt, ami jelentősen 45 százalékkal 

alacsonyabb az előző havi értéknél. A vállalati szektor tehát kevéssel növelte 

árfolyamkockázati kitettségét. 
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Századvég előrejelzés1 

13. 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 

 

_ 

14. 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. 


