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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 

292 

A KSH első becslése szerint a III. negyedévben 

3,6 százalékkal nőtt a gazdaság teljesítménye az előző év 

azonos időszakához képest a nyers és 3,8 százalékkal a 

szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint. 

Az előző negyedévhez képest a bővülés 0,8 százalék volt. 

Bár az első becslés közzétételekor a KSH még nem ismerteti részletesen 

a növekedés összetevőit, annyi azonban a tájékoztatás alapján 

elmondható, hogy termelési oldalról az ipar, az építőipar és a piaci 

szolgáltatások segítették, míg az időjárásfüggő mezőgazdaság fékezte a 

GDP növekedését. Felhasználási oldalról a fogyasztás és a beruházás 

növekedése hozzájárult a gazdaság növekedéséhez, míg a nettó export 

lassította azt.  

A fogyasztás bővülését a lakosság növekvő rendelkezésre álló jövedelme 

segítette elő: a dinamikus bérnövekedés a III. negyedévben is 

folytatódott, így a munkából élő háztartások rendelkezésre álló jövedelme 

bővült. A bérek emelkedéséhez továbbra is a minimálbér és a garantált 

bérminimum 15, illetve 25 százalékos emelése, a szociális hozzájárulási 

adó 5 százalékpontos csökkentése, a közszféra bérrendezései és a 

munkaerőhiány járultak hozzá. 

A beruházások bővülését egyaránt elősegítették az uniós források, a 

kapacitáskorlátok elérése, az alacsonyabb társasági adókulcs valamint a 

lakásépítések számának növekedése, ami egyaránt köszönhető a családi 

otthonteremtési kedvezménynek, az új lakások alacsonyabb 

áfakulcsának, illetve az adminisztrációs terhek csökkentésének. 

Ugyanakkor a növekvő fogyasztás és beruházás importigénye miatt a 

külkereskedelmi többlet csökkent. 

Az infláció októberre 2,2 százalékra csökkent, míg az államháztartás 

hiánya az év első tíz hónapjában 1418,2 milliárd forintra nőtt. 

Forint hozamgörbe (%) 

 

Forrás: Datastream 
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Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

2017 harmadik negyedévében az Egyesült Államok gazdasága 2,3 százalékkal bővült 

az előző év azonos időszakához képest, amelyhez jelentős mértékben hozzájárult a 

fogyasztás 2,6 és a beruházás 4,2 százalékos növekedése. Csökkent viszont a 

kormányzati kiadások nagysága (0,2 százalékkal). Az USA importja változatlanul 

nagyobb mértékben nőtt, mint az exportja, így a külkereskedelem is fékezte az 

Egyesült Államok gazdaságát. Az EU és az eurózóna gazdasága ezzel szemben 2,5 

százalékkal tudott bővülni 2017 harmadik negyedévében, vagyis a növekedési üteme 

meghaladta az USA-ét. Magyarország a KSH adatai alapján 3,8 százalékkal 

növekedett. A magyar bővülési ütemet mindössze Románia (8,6 százalék), Lettország 

(6,2 százalék), Csehország és Lengyelország (5,0 százalék), valamint Bulgária és 

Ciprus (3,9 százalék) növekedési üteme előzte meg. 

Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsa október végi ülésén nem 

változtatott a kamatkondíciókon: az eurózóna alapkamat így 2016 márciusa óta 0 

százalék. Ezzel szemben a Kormányzótanács döntött az eszközvásárlási programok 

további ütemezéséről. Az EKB 2017 végéig havi 60 milliárd euró értékben vásárol 

tagállami állampapírokat és vállalati kötvényeket, amely ütem január és szeptember 

között 30 milliárd euróra csökken. A Kormányzótanács fenntartja a lehetőséget az 

eszközvásárlási programok folytatását illetően, amennyiben az eurózóna inflációja 

nem közelíti meg a jegybank 2 százalékos célértékét. Az EKB-val szemben a Bank of 

England (BoE) és a Cseh Nemzeti Bank is megemelte irányadó rátáját novemberi 

ülésén, 0,25 százalékponttal 0,5 százalékra. Mindkét jegybank a cél fölötti inflációval 

és a szükségesnél gyorsabb hitelkiáramlással magyarázta a lépést, azonban amíg a 

BoE a gazdasági növekedés lassulását várja, addig a cseh jegybank javított az idei 

növekedési előrejelzésén a korábbi 3,6 százalék helyett 4,5 százalékos GDP 

növekedést vár idénre. 

Közgazdasági Nobel-díj: Richard H. Thaler és a viselkedési 

közgazdaságtan 

Az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat Richard H. Thaler amerikai közgazdász, 

a Chicagói Egyetem kutatója kapta a viselkedési közgazdaságtan területén 

végzett munkásságáért. A viselkedési közgazdaságtan elnevezés megtévesztő 

lehet, mivel azt érezteti az olvasóval, hogy a közgazdaságtan egyéb területei 

nem foglalkoznak viselkedéssel. Ez azonban nem igaz, ugyanis a 

közgazdaságtan célja a gazdasági szereplők (végső soron az egyének) 

viselkedésében, döntéshozatalában és interakcióiban található általános 

szabályok felfedezése és megértése. Mivel eltérőek sokféleképpen lehetünk, 

ezért a közgazdászoknak a logikailag helyesen és önellentmondás-mentesen 

felépített elméletek megalkotása érdekében egyszerűsítésekre van szükségük. 

A közgazdasági elmélet legalapvetőbb feltevése szerint az egyének minden 

esetben optimális döntéseket hoznak. Ez azt jelenti, hogy – a jövedelmi 

helyzetüktől függően – az elérhető termékek és szolgáltatások olyan 

kombinációját fogják választani, amely a lehető legnagyobb megelégedettséget 

okozza számukra. Feltesszük továbbá, hogy a szereplők döntései mögött lévő 

meggyőződések, vélekedések mentesek mindenféle torzítástól. Thaler 

2,5 százalékkal nőtt az 

unió gazdasága a III. 

negyedévben. 
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egyetemista kora óta figyeli az őt körülvevő egyének viselkedése és a 

közgazdasági elmélet modelljeiben felvázolt viselkedések között található 

eltéréseket. Ennek következtében irodai tábláján elkezdett egy listát 

összeállítani a barátai viselkedése alapján, amelyek közül néhányat kiemel az 

önéletrajzi kötetében: 

1. Jeffrey és Thaler szereztek két ingyenjegyet egy profi kosárlabdameccsre, 

amelyet másfél órányi autóútra tartanak a lakóhelyüktől. A mérkőzés napján 

azonban erős hóvihar támadt, ezért nem mentek el a meccsre, azonban a 

barátja megjegyezte, hogy ha pénzért vették volna a jegyeket, akkor biztosan 

megpróbálnának eljutni a meccsre. Ezzel a kijelentéssel Jeffrey semmibe veszi 

azt a tételt, miszerint a meg nem térülő költségeket (jegyek ára) nem vesszük 

figyelembe döntéseink során. 

2. Stanley annak ellenére, hogy mindig szénanáthát kap a fűnyírástól, nem 

akar alkalmanként 10 dollárt fizetni azért, hogy valaki más nyírja le a kertjében a 

füvet, ugyanakkor még 20 dollárért sem lenne hajlandó lenyírni a szomszéd 

pázsitját. Ezzel Stanley megsérti azt az elvet, hogy a vételi és eladási árnak 

nagyjából azonosnak kell lennie. 

3. Lee és a felesége közös kasszán élnek és egyikük sem rendelkezik külön 

pénzforrással. Egy közös vásárlás során Lee kinézett magának egy drága 

pulóvert, ám az ára miatt úgy döntött nem veszi meg. Ennek ellenére örült, 

amikor karácsonykor a feleségétől megkapta ajándékba. Lee jobban érezte 

magát attól, hogy a család anyagi erőforrásait meghaladó döntést a felesége 

hozta meg helyette, miközben a pulóver ára továbbra sem változott. 

Ezek a példák mind olyan viselkedésformát írnak le, amelyek 

összeegyeztethetetlenek a standard közgazdasági elmélettel. 

A viselkedési közgazdaságtan területén tevékenykedő kutatók tehát a standard 

közgazdasági modellek feltevései és a valóságban ezektől tapasztalható 

szisztematikus eltérések feltárását és a standard elméletekbe történő 

beépítésüket végzik. Az első alternatív modellt (a kilátáselméletet) Amos 

Tversky és a szintén Nobel-díjas Daniel Kahneman dolgozták ki 1979-ben. 

Thalernek az elmélet olvasása közben fogalmazódott meg saját 

küldetésnyilatkozata, miszerint olyan leíró közgazdasági modelleket kell 

kidolgoznia, amelyek hűen ábrázolják az egyének viselkedését.  

Kahneman és Tversky pszichológusokként számos kísérletet végeztek és ők 

látták el instrukciókkal Thalert, hogy miképpen tudná a listáján szereplő 

megállapításokat ellenőrizni kísérletek formájában. A laboratóriumi, valamint a 

terepkísérletek a viselkedés-gazdaságtani kutatások fontos adatforrásai. Az 

ilyen jellegű adatgyűjtés lényege, hogy könnyen ellenőrizhető környezetben 

zajlanak, ezáltal a résztvevők döntései könnyebben tesztelhetőek és jobban 

kimutatható, ha a viselkedés-gazdaságtani magyarázat jobb, mint a standard 

elmélet.  

Thaler a kutatásai során az egyik legnagyobb kihívásnak a pénzügyi piacokon 

tapasztalható viselkedés vizsgálatát tartotta, ugyanis szerinte a viselkedési 

közgazdaságtan ügyét semmi nem mozdíthatta volna jobban előre annál, ha 

sikerül bebizonyítani, hogy a viselkedésbeli torzítások jelen vannak és 

számítanak egy olyan piacon, ahol nagyon magasak a tétek és a szereplőknek 

számos alkalmuk van mások hibáit a saját maguk javára fordítani. Az egyik 
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kiemelkedő eredmény a részvénykockázati prémium rejtélyére adott viselkedés-

gazdaságtani válasz. A részvénykockázati prémium kifejezés a részvények és 

bizonyos kockázatmentes értékpapírok (például rövid lejáratú államkötvények) 

hozamának különbségét jelenti. Historikus adatok alapján megfigyelt tény, hogy 

az éves átlagos részvény-reálhozamok jelentősen meghaladják a rövid lejáratú 

kockázatmentes kötvények reálhozamát. Ebben az esetben a rejtély kérdése, 

hogy miért vesznek a szereplők olyan sok kötvényt, ha közben arra számítanak, 

hogy a részvények hozama magasabb lesz. Thaler és társai szerint a rejtély 

mögött az áll, hogy a befektetők túlságosan gyakran ellenőrzik a portfóliójukat. 

Az elméletet rövidlátó veszteségkerülésnek nevezték el, amely azt jelenti, hogy 

a befektetők minél többször nézik meg portfóliójukat, annál kevésbé lesznek 

hajlamosak kockázatot vállalni, ugyanis minél több alkalommal futják át a 

kimutatásokat, annál több veszteséget látnak. Az elméletet kísérletekkel 

ellenőrizték, amelyek során bebizonyosodott, hogy azok az alanyok, akik a 

szimulált évek során többször is rápillanthattak a befektetéseik állására, 

átlagosan a rendelkezésre álló pénzük kisebb hányadát invesztálták 

részvényekbe, mint akik évente csupán egyszer nézhették meg a 

kimutatásokat.  

Az eredmények napvilágra kerülése óta Thaler valahányszor befektetési 

tanácsot kérnek tőle, mindig azt javasolja, hogy egy olyan diverzifikált portfóliót 

állítson össze az illető, amelyben erőteljesen érzékelhető a részvények súlya, 

utána pedig erősen ügyeljen arra, hogy az újságokban kizárólag a sporthíreket 

olvassa. 

Felhasznált irodalom: 

Richard H. Thaler (2015): Misbehaving: The Making of Behavioral Economics. 

W. W. Norton & Company. USA.. 

Stefano DellaVigna (2009): Psychology and Economics: Evidence from the 

Field. Journal of Economic Literature, 47 (2), 315-372. Letöltve: 2017. 11. 16. 

URL: https://eml.berkeley.edu/~sdellavi/wp/01-DellaVigna-4721.pdf 

SZIGMA indikátoraink 

A magyar gazdaság állapotáról képet adó SZIGMA CI indikátor értéke 2017 

októberében továbbra is pozitív tartományban maradt, amely alapján októberben trend 

feletti mértékben bővült a gazdaság. A SZIGMA LEAD indikátorunk októberre szintén a 

növekedési teljesítmény javulását prognosztizálta októberre, amely az év végéig 

fennmarad, majd 2018-ban ismét lassulás várható. A növekedési teljesítmény 

javulását az ipar szeptemberi exportértékesítésének 5,9, belföldi értékesítésének 6,3, 

valamint az új belföldi rendelések 12,8 százalékos növekedése magyarázza. Az ipar 

termelése munkanaphatástól tisztított adatok alapján 8,1 százalékkal haladta meg az 

előző év azonos időszaki értékét, míg az építőipar szezonálisan és munkanappal 

kiigazított volumenindexe 3,8 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest. Éves 

alapon mérve azonban továbbra is dinamikusan bővül ez a szektor: a nyers adatok 

alapján 23,8, míg a 2010-es bázishoz viszonyítva a szezonális és munkanappal 

kiigazított adatok szerint pedig 15,8 százalékkal emelkedett az építőipar termelése. A 

jelentős bővülés főleg a tavalyi alacsony bázisnak köszönhető. Az építőipar hó végi 

szerződésállománya szeptemberben 7,6 százalékkal nőtt az előző hónaphoz képest, 

amely ösztönzőleg hathat a növekedés ütemére. 

SZIGMA indikátorunk, 

alapján trend feletti 

ütemben bővül a 

gazdaság. 
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A hazai gazdaság rövidtávú teljesítményével szembeni várakozásainkat kifejező 

SZIGMA LEAD indikátor alapján a következő két hónapban továbbra is trend felett 

bővülhet a gazdaság. A német piac üzleti hangulatváltozásáról képet adó, 1991 óta 

mért Ifo Business Climate index szeptemberben 1,2 százalékkal növekedett az előző 

hónapi értékéhez képest. A kiskereskedelem a várakozásoknak megfelelően 

augusztusban is tovább bővült: a naptárhatástól tisztított adatok alapján 4,7 

százalékos növekedést figyeltek meg. Az Eurostat által mért fogyasztói bizalmi index 

az előző hónaphoz képest növekedett, amely alapján a kiskereskedelem növekedést 

támogató szerepe javulhat 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, 4 százalékot alulról közelítő 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. III. 

negyedévében 3,6 százalékot tett ki. Így az első három negyedévben összesen 3,7 

százalékos volt a növekedési teljesítmény. A naptári hatással kiigazított, valamint 

szezonálisan és naptári hatással kiigazított növekedés is 3,8 százalék volt a III. 

negyedévben. A szezonálisan kiigazított növekedés tekintetében, európai uniós 

összevetésben Magyarország felülmúlta mind az EU átlagát, mind az eurózóna 

átlagát, ugyanakkor a lengyel, cseh és a román gazdaság teljesítményétől elmaradt. 

Az előző negyedévhez képest 0,8 százalékkal bővült a GDP a naptári és a szezonális 

hatásoktól kiigazítva. 

A magyar GDP-

növekedés üteme 

3,6 százalékra nőtt. 
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2. ábra GDP-növekedés 2017 III. 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 III. negyedév 

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

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 vélhetően a fogyasztás húzta a GDP-t, valamint a beruházások, 

az uniós költségvetési ciklushoz kapcsolódóan támogathatták a növekedést, míg a 

fogyasztás és a beruházás importigénye miatt a külkereskedelmi egyenleg csökkent. . 

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. 

Szeptemberben az ipari termelés 5,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit a 

nyers és 8,1 százalékkal a munkanaphatástól megtisztított adatok szerint. A 

növekedést a gyenge bázisidőszaki adat is segítette. A szezonálisan és 

munkanaphatással kiigazított adatok szerint a termelés az előző havi kedvező adathoz 

képest 0,7 százalékkal csökkent. Az ipar értékesítésének volumenindexe 6,0 

százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ezen belül hasonló arányban 

növekedett a belföldi és az export értékesítések volumene: az előbbié 6,3, míg az 

utóbbié 5,9 százalékkal. 

Az ipar teljesítménye 

szeptemberben 5,4 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Az iparon belül a csekély súlyú bányászat, kőfejtés ág termelésének volumene 14,6 

százalékkal, a jelentős súlyú feldolgozóiparé pedig 5,7 százalékkal növekedett, míg a 

villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás ágé 2,6 százalékkal csökkent. A 

feldolgozóiparon belül legnagyobb súllyal bíró járműipar teljesítménye 1,8 százalékkal 

mérséklődött. 49,0 százalékkal bővült a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás ágazat 

teljesítménye, ami részben a gyenge bázisidőszaki adattal magyarázható. A 

feldolgozóipar ágazatai közül 10 százalékot meghaladó mértékű bővülés történt a 

textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása (10,8 százalék), a gyógyszergyártás (26,6 

százalék), a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása (15,8 százalék) és a 

számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása ágazatokban. A járműgyártás mellett 

mindössze az élelmiszeripar kibocsátása csökkent, ahol a mérséklődés mértéke 1,0 

százalékos volt. Továbbra is kedvezőtlenül alakul ugyanakkor a KSH által megfigyelt 

ágazatok rendelésállománya: az új rendelések állománya 1,8 százalékkal, míg a teljes 

rendelésállomány 9,5 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól. Az új rendelések 

állományán belül a belföldi rendelések volumene 12,8 százalékkal nőtt, míg az export 

rendeléseké 3,9 százalékkal csökkent. A teljes rendelésállományon belül a belföldi 

rendelések állománya 39,1 százalékkal növekedett, míg az export rendeléseké 12,5 

százalékkal csökkent. 

Szeptemberben az építőipar termelése 23,8 százalékkal haladta meg az egy évvel 

korábbit. Augusztushoz viszonyítva az ágazat teljesítménye a szezonálisan és 

naptárhatással kiigazított adatok szerint 3,8 százalékkal csökkent. Éves 

összehasonlításban a két építményfőcsoport növekedése hasonló mértékű volt: az 

épületek építése 22,9 százalékkal, míg az egyéb építményeké 25,4 százalékkal 

növekedett. A KSH tájékoztatása szerint az épületek esetében a növekedéshez 

elsősorban ipari épületek, kisebb mértékben sportlétesítmények, oktatási és 

lakóépületek építése járult hozzá, míg az egyéb építményeknél az alacsony bázis 

mellett az út-, vasút- és közműépítési munkák segítették elő a növekedést. Az ágazat 

szerződésállománya továbbra is kedvezően alakul: az új szerződések volumene 130 

százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, míg a tárgyhó végi szerződésállomány 

119,5 százalékkal nagyobb, mint egy évvel korábban. Úgy az új szerződések, mint a 

teljes szerződésállomány esetében az egyéb építményeknél tapasztalható nagyobb 

volumen növekedés: az új szerződéseknél 211,7, míg a teljes szerződésállománynál 

177,7 százalékos. Ezzel szemben az épületekre vonatkozó új szerződések volumene 

Az építőipar 

teljesítménye 

szeptemberben 

23,8 százalékkal 

növekedett.  
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46,6, míg a teljes szerződésállomány 33,6 százalékkal nőtt az előző év azonos 

időszakához képest. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2017 augusztusában a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene az előző év 

azonos időszakához viszonyítva a nyers, valamint a naptárhatástól megtisztított 

adatok alapján egyaránt 4,7 százalékkal emelkedett. A szeptemberi első becslés 

alapján a nyers adatok szerint 5,4, a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 6 

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

kiskereskedelmi üzletekben 2,7, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 12,5 

volt a naptárhatástól megtisztított bővülés mértéke, azonban az üzemanyag-

kiskereskedelemben 0,5 százalékkal csökkent az értékesítés naptárhatástól 

megtisztított volumene. 

Augusztusban 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 23,6 

százalékos bővülést figyeltek meg. A csomagküldő és internetes üzletek 

forgalombővülése mellett jelentősebb mértékben emelkedett még a számítástechnikai 

és egyéb iparcikk (13,1 százalék), az iparcikk jellegű vegyes (12,7 százalék), és az 

illatszer (9,8 százalék) üzletek forgalma. A gyógyszer, gyógyászati termékek forgalma 

4,9 százalékkal, a bútor, műszaki cikk üzleteké 4,5 százalékkal bővült. A textil, ruházati 

és lábbeli üzletek forgalma 0,6 százalékkal növekedett az előző év azonos 

időszakához képest, viszont a használtcikk esetében a volumen 0,8 százalékkal volt 

kisebb, mint egy évvel korábban. A gépjármű-üzemanyag forgalom 2,6 százalékkal 

emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az élelmiszer és élelmiszer 

jellegű vegyes üzletekben összesen 2,9 százalékkal növekedett a forgalom volumene. 

Augusztusban 4,7, 

szeptemberben 

5,4 százalékkal nőtt a 

kiskereskedelmi 

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

indexe 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Eurostat, Századvég 

 

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

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

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

hatás eredőjeként a munkanélküliek szezonálisan kiigazított száma 5 ezer fővel 190 

ezer főre csökkent az év kilencedik hónapjában. Az intézményi statisztikák alapján az 

alkalmazottak szezonálisan kiigazított száma szeptemberben 2 ezer fővel 3 millió 22 

ezer főre emelkedett. A növekedés szinte teljes egészében a versenyszektorhoz 

köthető, ahol 4 ezer fővel nőtt az alkalmazottak létszáma. Ezzel szemben a 

költségvetési szektorban 3 ezer fővel csökkent, míg a non-profit vállalatok esetében 1 

ezer fővel nőtt a foglalkoztatottak száma. Tovább csökkent a Start Munkaprogramban 

dolgozó közfoglalkoztatottak száma: szeptemberben már csak 157 ezren dolgoztak 

közfoglalkoztatottként, amely több mint 3 ezer fővel alacsonyabb az augusztusi és 47 

ezer fővel a tavaly szeptemberi létszámnál. A munkanélküliségi ráta 4,1 százalékra 

csökkent, amely a rendszerváltás óta a legalacsonyabb adat. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

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

képest 13,6 százalékkal 292 944 forintra emelkedett a bruttó átlagkereset a 

A munkanélküliségi ráta 

4,1 százalék. 

 

A nettó reálbérek 10,8 

százalékkal nőttek 

szeptemberben. 
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nemzetgazdaságban. Ezen belül is a versenyszektorban 11,7 százalékkal emelkedtek 

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 

szeptemberi 2,5 százalékos inflációt is figyelembe véve 10,8 százalékkal nőttek a 

nettó reálbérek az előző év azonos időszakához viszonyítva.. 

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

 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Külső egyensúly 

A KSH 2017 augusztusára vonatkozó adatai alapján a termékexport euróban számított 

értéke 10 százalékkal, míg az importé 13 százalékkal nőtt éves bázison. A 

külkereskedelmi mérleg többlete 458 millió eurót tett ki, így az előző év azonos 

hónapjához képest 101 millió euróval csökkent. 

Augusztusban az egy évvel korábbihoz képest a gépek és szállítóeszközök kivitele 6,7 

százalékkal, míg behozatala 12 százalékkal emelkedett. A feldolgozott termékek 

exportvolumene 5,3 százalékkal, míg az importvolumene 7 százalékkal bővült. Az 

energiahordozók importvolumene 12 százalékkal emelkedett. A kőolaj és 

kőolajtermékek behozatala csaknem az ötödével nőtt. A villamos energia behozatala 

stagnált. 

A 2017 szeptemberére vonatkozó első becslés alapján a külkereskedelmi mérleg 

aktívuma 928 millió eurót tett ki. Ez 36 millió euróval kevesebb, mint az egy évvel 

korábbi érték. Az export euróban számított értéke 5,5 százalékkal, míg az importé 6,7 

százalékkal bővült éves összevetésben. 

Augusztusban és 

szeptemberben is 

csökkent a 

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

 

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

 

A folyó fizetési mérleg egyenlege 2017 szeptemberében 606,4 millió eurót tett ki, 

amely jelentősen alulmúlja az előző évben mértet (1147,5 millió euró). Az MNB által az 

idei első kilenc hónapjának becsült értéke (4317 millió euró) is jelentősen alatta marad 

a folyó fizetési mérleg 2016 január-szeptemberi értékének (6004 millió euró). 

Költségvetési helyzet 

2017 első tíz hónapjában az államháztartás központi alrendszerének halmozott 

pénzforgalmi hiánya 1418,2 milliárd forintot tett ki. Ezen belül a központi költségvetés 

1491,9 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 49 milliárd forintos 

deficittel zártak, az elkülönített állami pénzalapok pedig 122,7 milliárd forintos többletet 

értek el. A havi hiány októberben 181,9 milliárd forint volt. 

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

 

Forrás: NGM 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett rövid ismertetés szerint január és 

október 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, ami miatt ideiglenesen megemelkedik a hiány. Az uniós 

forráskifizetések elérték a 1702,3 milliárd forintot, ezzel szemben az Európai Unió 

átutalásai alapján eddig mindössze 326,0 milliárd forint elszámolása történt meg. 

Az év első tíz  

hónapjában az 

államháztartás hiánya 

1418,2 milliárd forint 

volt. 
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Monetáris folyamatok 

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

időszakához viszonyítva. Az élelmiszerek 2016 októberéhez viszonyítva 3,3 

százalékkal drágultak, amelyhez jelentősen hozzájárult a vaj, vajkrém 17,3, a sajt 8,1, 

a sertéshús 6,4, a kenyér 6, a kávé 5,6 és a párizsi és kolbász 5,3, valamint a tojás 4,6 

százalékos áremelkedése, mérsékelte viszont azt a baromfihús árának 12,8 

százalékos csökkenése. Jelentősen nőtt a szeszes italok és dohányáruk ára: 6,8 

százalékkal kerültek többe tavalyhoz képest. A szolgáltatások 1,6, a háztartási energia 

1,3, az egyéb cikkek és üzemanyagok 0,8, a ruházkodási cikkek 0,3, a tartós 

fogyasztási cikkek ára pedig 0,1 százalékkal emelkedett. A szolgáltatások árának 

növekedéséhez a lakbér, lakásszolgáltatás (2,2 százalék), a testápolási, egészségügyi 

szolgáltatások (3,3 százalék), a kulturális és szabadidő szolgáltatások (2,8 százalék), 

a közlekedési szolgáltatások (0,4 százalék), valamint az üdülési szolgáltatások (4,6 

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

növekedését pedig a járműalkatrész és -üzemanyag (1,4 százalék), valamint a 

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

energia árát a tűzifa 11,6 százalékos, illetve a palackos gáz 8,4 százalékos 

áremelkedése növelte. A tartós fogyasztási cikkek esetében emelkedett a tartós 

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

az ékszerek ára (2,7 százalék), míg 3,7 százalékkal mérséklődött a tartós kulturális 

cikkek ára. 

A jegybank által közölt inflációs alapmutatók alapján az indirekt adóktól szűrt 

maginfláció októberben 2,3 százalék, míg a keresletérzékeny infláció 1,8 százalék volt. 

A ritkán változó árú termékek inflációja az előző havi értékhez képest 0,3 

százalékponttal 2 százalékra csökkent. Az MNB kommunikációja alapján az infláció 

2019 közepén éri el a kitűzött 3 százalékos szintet. A Monetáris Tanács november 20-

ai 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 módosított az elmúlt 

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

szűken értelmezve a kamatkörnyezet. Az EKB eszközvásárlási program keretében 

végzett vásárlásai a mostani 60 milliárd eurós havi ütemben 2017. december végéig 

folytatódnak. 2018 januárjától a nettó eszközvásárlások a tervek szerint 30 milliárd 

Sem az EKB, sem a FED 

nem változtatott a 

monetáris kondíciókon. 

Októberben 2,2 

százalékos volt az 

infláció. 
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eurós havi ütemben folytatódnak 2018. szeptember végéig, illetve szükség esetén 

ennél is hosszabban. A Kormányzótanács készen áll arra, hogy a programot 

terjedelem, illetve időtartam tekintetében kibővítse, amennyiben az szükséges. 

A régiós folyamatok kedvező irányú változást indukáltak a vizsgált pénzügyi 

mutatókban. A cseh korona árfolyama 1,3 százalékkal, míg a lengyel zlotyé 1,9 

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

Csehországban 40 bázisponton stagnált, míg Lengyelországban 1 egységgel 56 

bázispontra csökkent. 

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

 

Forrás: Reuters 

 
A hazai pénzpiaci mutatók is vegyesen alakultak. Az 5 éves CDS értéke 97-ről 94 

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

szemben 0,9 százalékkal, az euróval szemben 0,1 százalékkal erősödött, míg az 

amerikai dollárral szemben 0,6 százalékkal gyengült. Az időszak végén így egy svájci 

frank 270, egy amerikai dollár 268, míg egy euró 312 forintba került. Az elmúlt 

hónapban a külföldiek kezén lévő magyar állampapír-állomány 11 milliárd forinttal 

növekedett, és az időszak végén 3555 milliárd forintot tett ki. 

A magyar jegybank Monetáris Tanácsa októberben nem változtatott irányadó rátáin, 

ami így 0,9 százalékon maradt. Nem módosult továbbá az egynapos jegybanki betét 

kamata, az egynapos hitelkamat, valamint az egyhetes hitelkamat sem. 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 futamidőkre (1-,3-,6- és 12 hónapra) 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 elmúlt hónapban az állampapírok piacán, a másodpiaci hozamgörbén a rövidebb 

futamidőknél a hozamok jóformán stagnáltak (–4 és 1 bázispont között ingadoztak), 

míg a hosszabb lejáratokra 13 és 43 bázispont közötti mértékben estek a hozamok. 

Összességében tehát a hozamgörbe lejjebb tolódott. A rövidebb lejáratoknál az 

alacsony hozamok a likviditásbőségnek és az MNB lépéseinek köszönhetőek. A 

A hazai pénzpiaci 

mutatók vegyesen 

alakultak. 

A jegybank nem 

változtatott a kamaton. 
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hosszú hozamok esése a jegybank szándékai szerint alakul, hiszen az állampapír 

piaci kereslet egyre inkább megjelenik a hosszabb futamidőknél. 

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

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

sávjában (15-25 százalék) található. 

A nagy nemzetközi hitelminősítő intézetek közül két minősítési bejelentési időpont is 

esett az elmúlt időszakra. Október 20-án a Moody’s-nak, november 10-én pedig a 

Fitch-nek volt lehetősége a magyar államadósság adósbesorolásának megerősítésére 

vagy megváltoztatására. A Moody’s ebben az évben harmadik alkalommal sem 

nyilatkozott Magyarország államadósságának kockázati besorolásáról. A Fitch 

azonban pozitív kilátást adott a magyar államadóssági besorolásnak, azaz egyrészt 

megerősítette Magyarországot a befektetésre javasolt kategóriában és a minősítésnek 

pozitív kilátást ad. Ennek értelmében a következő időszakban (előreláthatólag 1 éven 

belül) várhatóan felminősíti majd Magyarországot. 

12. ábra A forint hozamgörbe alakulása (%) 

 

Forrás: ÁKK, Századvég 

 
A vállalatoknál 2017 szeptemberében a szezonálisan kiigazított adatok alapján a banki 

nettó forinthitel törlesztés 26,7 milliárd forintnak felelt meg. A devizahitelek 

tranzakcióinak nettó értéke 54,9 milliárd forintot tett ki, azaz a nem pénzügyi vállalatok 

augusztusban növelték devizahiteleik állományát. A kettő eredőjeként adódó 

augusztusi teljes nettó hitelfelvét (szezonálisan igazítva) 25,1 milliárd forintnak felelt 

meg. 

A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 134 milliárd forintot tett ki, ami 

közel 100 milliárddal kisebb összeg az előző hónapi kiemelkedő értékhez képest. Az 

újonnan nyújtott euróhitelek összege 44 milliárd forint volt, ami jelentősen alacsonyabb 

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

kitettségét. 

A vállalatok 

szeptemberben növelték 

hitelállományukat. 
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13. ábra Vállalati hitelfelvétel (milliárd forint) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 
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Századvég előrejelzés
1
 

14. 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 

 

_ 

15. 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. 


