
A Magyar Nemzeti Bank 2021  decemberi jelentése az inflációról, a 
foglalkoztatásról és a bérekről 

 
A fogyasztóiár-index 

A fogyasztói árak növekedési üteme  novemberben   7,4 százalékot ért el.  

Az előrejelzés 2022 első hónapjaira  6 százalék feletti inflációt tartalmaz. Az idei 
évben   az MNB várakozása a fogyasztói árak 5,1 százalékos emelkedése, 2022-
re pedig éves átlagban 4,7–5,1  az előrejelzés. Megjegyzendő, hogy az utóbbi 12 
hónapban az MNB rendre alábecsülte a fogyasztói áremelkedés ütemét. 
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A magas nyersanyag- és energiaárak, illetve a szállítási költségek  az 
élelmiszerek és az iparcikkek árain keresztül járulnak hozzá a maginfláció 
emelkedéséhez.   
A hazai mezőgazdasági termelői árak  2021 harmadik  negyedévében éves 
összehasonlításban 10 százalékot  meghaladó növekedést mutattak. A 
gyümölcsök termelői  árai a  harmadik negyedévben már 10 százalék feletti 
mértékben  növekedtek. A burgonya termelői áránál  szeptemberben éves 
összehasonlításban közel 25 százalékos  növekedés volt megfigyelhető. Az állati 
eredetű termékek  közül  a baromfihús  termelői árai átlagosan 15 százalékkal 
növekedtek. A  gabonafélék árai 2021 harmadik negyedévében az előző  évhez 
képest   több mint 30 százalékkal emelkedtek. 



    

 
Az elmúlt évtizedek legnagyobb energiaár-emelkedése zajlik a világban. 
November folyamán a kőolaj ára közel 30, a földgáz és a villamos áram ára 
több, mint 350 százalékkal haladta meg a 2017-2019-es időszak átlagát. 

 

 
 
 

 
 



A 3%-nál nem magasabb inflációs cél fenntartható eléréséhez elengedhetetlen 
az iparcikkek inflációjának csökkenése. 

A maginfláció emelkedésének irányába mutat ugyanakkor a belső fogyasztási 
kereslet várható emelkedése,  a dinamikusan emelkedő bérek és a 
jövedelemnövelő kormányzati intézkedések következtében. 

Foglalkoztatás 

A Munkaerő-felmérés szerint 2021 harmadik  negyedévében 63 ezer 
fővel bővült a foglalkoztatás az  előző év azonos időszakához képest. A  
közfoglalkoztatottak száma 3 ezer fővel, míg a külföldi  telephelyen 
foglalkoztatottak száma 19 ezer fővel  mérséklődött éves alapon.  

A  ledolgozott munkaórákban ugyanakkor nem történt  bővülés, a 
teljes munkaidős egyenértékes  (TME) létszám érdemben nem 
változott az előző év azonos  időszakához képest.  

A versenyszférán belül a foglalkoztatás éves alapon nőtt az 
építőiparban,  a szállításban és a turizmusban, valamint egyes piaci  
szolgáltató szektorokban (pénzügy, információ,  kommunikáció), 
csökkent  a feldolgozóiparban és a  kereskedelem területén. 

A vállalatok munkaerőkereslete tovább bővül, azonban a  kockázatok 
felerősödtek. A foglalkoztatási kilátásokat monitorozó  felmérés szerint  
a magas  energiaárak  és a  visszafogottabb külső kereslet   a munkaerő-
keresletre is mérséklő  hatással lehet.   

Az MNB előrejelzése szerint a munkanélküliségi ráta tartósan 4 
százalék alatt marad. 

 
 

A munkaerőpiaci feszességet jelző  alábbi ábra, amely az üres 



álláshelyeket a munkanélküliek számához viszonyítja, ugyancsak a 
feszességet növelő trendet jelez.  

 

 
 
 

Bérek 

2021-ben a korábbi évekénél  alacsonyabb minimálbér emelés és a 
részmunkaidős foglalkoztatás visszarendeződéséből eredő összetételhatás 
nyomán  átmeneti lassult  a bérindex:  7,4 – 7,6% közé várható  az idei évi 
átlagbér emelkedés.  

A jövő évi bérdinamika alakulását viszont  a 2022. év  eleji nagymértékű  
minimálbér-emelés határozza meg. Idehaza a  foglalkoztatottak 8 százaléka 
keres minimálbért, további 13 százalék pedig garantált bérminimumot. A 
minimálbér  emelés több mint 1 millió foglalkoztatottat érint közvetlenül, míg 
a bértorlódás elkerülésével  egészen  a bruttó  átlagkereset szintjéig fejtheti ki 
hatását, ezzel összesen 2,5 millió munkavállaló bérét befolyásolva. Így  2022-
ben 9,7 – 10,7 százalék között  alakulhat az éves bérnövekedés a 
versenyszférában.  



  
Figyelemreméltó, hogy a Pénzügyminimisztérium 12,7%-os  béremelkedési 
előrejelzése érdemben (3%-kal) magasabb az  MNB  előrejelzéséhez képest. 

A következő ábrából az szűrhető le, hogy a vállalatok átlagos  fajlagos munkaerő 
költsége a jelentős béremelési ütem ellenére reálértéken csökkenni fog. Ebben 
szerepet játszik mind az értékesítési árak növekedése,  mind  a munkaadói 
járulékok 4%-os csökkentése.  

 



 
Gazdasági növekedés 
A sikeres újraindulást követően a magyar gazdaság  növekedése lassuló 
ütemben folytatódott. 2021 harmadik  negyedévében a bruttó hazai 
termék 6,1 százalékkal  emelkedett az előző év azonos időszakához 
képest.  
Termelési oldalon 2021 3. negyedévében az ipar  teljesítménye 2,5 
százalékkal nőtt az előző év azonos  időszakához képest.  
Az építőipar hozzáadott értéke  20,1 százalékkal bővült, a 
mezőgazdaságé 3,8 százalékkal  csökkent éves összevetésben. A 
szolgáltatások  6,8 százalékkal emelkedtek, melyhez leginkább a 
szálláshely- szolgáltatás és vendéglátás ágak járultak hozzá.      
2022 első felében a korábbi negyedéveknél lassabb, az év második 
felében  gyorsuló, 2022 átlagában 4,0–5,0  százalékos növekedés 
várható. A   nemzetközi termelési láncok zavarai, valamint az emelkedő 
nyersanyag- és energiaárak lassítják a gazdaság  helyreállását, miközben 
a tovább erősödő belső kereslet tompítja a külső tényezők hatásait.  A 
minimálbér emelése mellett a feszes munkaerőpiac is az élénk 
bérdinamikát és ezen keresztül a fogyasztás emelkedését  erősíti.   

 



 
 
Fogyasztás 
 

2021 harmadik negyedévében a háztartások fogyasztási kiadása tovább 
növekedett, azonban továbbra sem érte el a 2019. negyedik negyedévi 
szintjét. A fogyasztás bővüléséhez elsősorban a   szolgáltatások járultak 
hozzá (10,4 százalékos emelkedés a tavalyi alacsony bázishoz képest).  

A két adat eltérő dinamikája  továbbra is a fogyasztásban meglevő 
jelentős egyenlőtlenségekre utal. Miközben az  összfogyasztás elmarad 
a járvány előtti szinttől,  a tehetősebbek által vásárolt szolgáltatások 
súlya nő az összfogyasztáson belül. 

2022-ben a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős emelése 
következtében 325 milliárd forint nettó többletjövedelem keletkezik a 
lakosságnál. A  13. havi nyugdíj teljes egyhavi összege folyósításra kerül 
(a korábbi ütemtervben szereplő kétheti összeg helyett), így a korábbi 
számításoknál 180 milliárd forinttal magasabb összeg, több, mint 360 
milliárd forint kerül kifizetésre.  

 
Vállalati hitelkondíciók 

2021 harmadik negyedévében a forint- és eurohitelek  átlagos kamatlába is 
jelentősen növekedett. Ezzel az átlagos  forinthitel-kamat 3,1 százalékot tett ki 
szeptemberben az  éven belül változó kamatozású hiteleken belül. A kis- és  
nagyösszegű euróhitelek kamatszintje szeptember végén 2 százalékon állt.  

A negyedév során a vállalati hitelezési feltételek nem  változtak, és 
előretekintve sem várható érdemi elmozdulás  a sztenderdekben.  

 

Háztartási hitelkondíciók 

A 2021 harmadik negyedéve során megkötött lakáscélú hitelszerződések 
átlagos THM-szintje az  1‒5 évre és az 5 évnél hosszabb futamidőre 
kamatfixált  hitelek esetében rendre 34 és 21 bázispontos növekedés  
után 5,1 és 4,3 százalékon állt a negyedév végén. 

 A személyi kölcsönök átlagos THM-szintje enyhén  emelkedve 12,4 
százalékra nőtt a vizsgált időszak végére.  

A korábbi 28 százalék helyett a lakossági hitelállomány 5 százaléka 
maradt a szűkített formában folytatódó moratóriumban. A lakáshitel-
kihelyezések volumene történelmi csúcsot ért el a harmadik negyedév 
során, míg a személyi hitelek kibocsátása 11 százalékkal maradt el a 
járvány előtti értéktől.  

A bankok mind a lakáshitelek, mind a fogyasztási hitelek esetében 
további bővülésre számítanak. Ennek hátterében részben a 2021-ben 
elindult, a lakáspiacot érintő új állami programok, az otthonfelújítási 
támogatás előfinanszírozása iránt megnövekedett igény, valamint az 



MNB 2021 októberében elindított Zöld Otthon Programja iránti jelentős 
érdeklődés állnak.  A bankok nem változtattak érdemben a lakossági 
hitelek sztenderdjein, azonban előre tekintve a fogyasztási hiteleknél 
szigorítást terveznek. 

 

 
Összefoglaló előrejelzés tábla 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


