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Infláció  

 

A hazai  infláció nyár óta bekövetkezett emelkedésének több mint fele az 

élelmiszerárakhoz kötődik, amelyet a magyar élelmiszeripar hatékonysági és 

termelékenységi problémái is magyaráznak-állapítja meg a Jelentés. A lakossági energiaárak 

emelése   2022 szeptemberétől egy éven keresztül 2,5–3,0 százalékponttal emeli az 

inflációt, amely 2022-ben átlagosan 14,5–14,7 százalék körül alakulhat. 

 

 

 
 

 

A hazai mezőgazdasági termelői árak az előző negyedévhez  képest tovább emelkedtek, így 

2022 harmadik  negyedévében éves összehasonlításban közel  50 százalékos növekedést 

mutattak. A legnagyobb  emelkedés továbbra is a gabonafélék áraiban figyelhető  meg, 

melyek 2022 harmadik negyedévében az előző év  azonos időszakához képest több, mint 65 

százalékkal  emelkedtek. Az állati eredetű termékek árai szintén  jelentősen nőttek 2022 

második negyedévéhez képest,  melyek közül a legnagyobb emelkedést a sertéshús és a tej  

ára mutatta. A szezonális termékek éves összevetésben 48  százalékkal, a burgonya 56 

százalékkal drágult októberben.   

 



 
 

A fogyasztási cikkek esetében a hazai termelő árak a  historikus átlagot többszörösen 

meghaladó mértékben  emelkedtek, 2022 októberéig az előző év azonos  időszakához képest 

39 százalék közelébe nőtt az  árdinamika. A teljes ipar belföldi értékesítési árai az elmúlt  

hónapokban éves összehasonlításban a historikus átlagot  jelentősen meghaladva, 68 

százalék közelébe emelkedtek,  melyhez főként az energiatermelő ágazatok, illetve az  

alapanyagárak emelkedése járult hozzá.  

 

Az ipari   fogyasztási cikkek inflációja az elmúlt hónapokban meghaladta  a 18 százalékot, 

számottevően magasabb a korábbi évek átlagánál. A  termékkörön belül a tartós iparcikkek 

inflációja  novemberben 14,4 százalékra emelkedett, a nem tartós  iparcikkek inflációja 

pedig a 20,7 százalékon alakult. 

 



 
 

Az árak növekedése a vállalati profitok jelentős emelkedését  is eredményezte, azaz az 

infláció gyorsulása nem csak a költségek növekedését tükrözi. A harmadik negyedévben az 

ipar, a szállítás, raktározás, valamint a feldolgozóipar szektorokban egyaránt 50 százalék 

feletti volt a bruttó működési eredmény éves változása. A vállalati profitok emelkedése az 

ágazatok széles körében megfigyelhető, a magas átárazás  tehát nem csupán a költségoldali  

nyomások, hanem az emelkedő vállalati profitrátákra törekvésnek is  következménye, 

 



  
 

 

A vállalati szektor bruttó eredményének  kimagasló mértéke  magyar sajátosság, 

kiemelkedik a régiós fejlemények közül és nagy valószínűséggel maga is hozzájárul a hazai 

inflációnak a régiós átlagot messze meghaladó emelkedéséhez. 

 

 
 



 

Több területen megjelentek a közelgő inflációs fordulatra utaló jelek.   Hónapok óta széles 

körben csökkennek a világpiaci energia- és  nyersanyagárak. Az ipari fémek, az alumínium 

és a réz ára például már 20-30 százalékkal van a csúcsértéke alatt. Az áram  és gáz európai 

tőzsdei jegyzésárai szintén jelentősen korrigáltak. November végére – az elmúlt hetek 

áremelkedésének  ellenére – a gáz és az áram jegyzésára közel harmadára esett vissza az 

augusztusban megfigyelt historikus csúcsot jelentő  árszinthez képest. Az árak további 

mérséklődéséhez az is hozzájárulhat, hogy az áram- és gázfogyasztási adatok  alapján már 

látszanak jelei az európai háztartások és vállalatok magasabb energiaárakhoz történő 

alkalmazkodásához.   

 
 

 

Az élelmiszer-nyersanyagok árai is jelentősen mérséklődtek a tavaszi árcsúcshoz képest. A 

koronavírus válság, az ellátási  láncok megszakadása  és a globális kereslet-kínálat 

egyensúlyának felbomlása    2019 és 2022 tavasza között az élelmiszer-nyersanyagok közel 

80 százalékos emelkedését okozta. A legnagyobb  emelkedést a növényi olajok és a 

gabonafélék áraiban figyelhettük meg, melyek esetében az elmúlt hónapokban  

árkorrekciója ellenére, továbbra is több mint 50 százalékkal a koronavírus válságot előtti 

árakat figyelhetünk meg az ENSZ  Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) 

adatai alapján.   A   globális élelmiszerek árai novemberben már nyolcadik egymást  követő 

hónapja csökkentek, mely legnagyobb mértékben a növényi olajokhoz kapcsolódott, de a 

cukor, a hús, illetve a  tejtermékek árai is mérséklődést mutattak.   

 



 
 

 

Az MNB 2023-ra vonatkozó előrejelzése szerint az éves infláció középértéke 17,3% lesz,  

átlag feletti áremelkedés a feldolgozatlan élelmiszerek, illetve  az üzemanyagok esetében 

vérható  következik be. 

 

 

Bérek 

Magyarország azon régiós országok közé tartozik, ahol   kismértékben mérséklődtek a 

reálbérek az utóbbi  hónapokban. Csehországban már év eleje óta csökkennek a reálbérek, 

és az elmúlt hónapokban a visszaesés meghaladta a  10 százalékot. Lengyelországban és 



Szlovákiában, ahol a leginkább hasonló a reálbérek alakulása a hazaihoz, a reálbérek  

csökkenése jelenleg 1,0, illetve 4,5 százalék- 

  

A fogyasztói árak emelkedése  a következő hónapokban  a régió valamennyi országában 

magasabban alakul, mint a bérek növekedési üteme, így a reálbér csökkenés folytatódik. 

A hazai béralakulás számai  a vállalati szektorban: 

Vállalkozói szektor 

átlagkereset,  2022-2023 

Teljes munkaidőben 

alkalmazásban állók 

bruttó átlagkeresete, 

előző év azonos 

időszaka = 100,0% Árindex Reálbér változás 

2022 szeptember 116,8 120,1 97,3% 

2022 január–szeptember 114,7 111,8 102,6% 

2022 január-december, 

MNB előrejelzés 115,6 114,6 100,9% 

2023 MNB előrejelzés 112,5 117,3 95,9% 

Forrás: KSH és MNB 

A fenti tábla szerint éves szinten a vállalati szektorban 1%-ot el nem érő  reálbér növekedés 

várható 2022-ben, jövőre pedig 4% körüli lehet a reálbér vesztés. A nemzetgazdasági 

bérdinamika  ugyan ebben az évben  17,5%-os,  magasabb, mint a vállalati szektoré, és ezzel  

éves szinten 2,5%-os reálbér emelkedés mutatható ki, de a nemzetgazdasági bért  idén 

néhány extrém bérintézkedés húzta fel a közszférában (lásd a fegyveres erőknél végrehajtott 

évközi, több hónapos keresetnek megfelelő  egyszeri bérintézkedéseket). Jövőre ugyanakkor 

az MNB legfrissebb kiadványa szerint a közszféra bérei még a vállalati szektor 



béremelkedését sem fogják elérni, ezért a közszférában   az 5%-ot is meghaladhatja a 

reálbér csökkenés. 

Minimálbér emelések 2023-ban 

• Lengyelországban, 13,1%-os inflációs előrejelzés mellett  éves szinten 19,6%-os   

minimálbér emelésről döntöttek két lépésben (január 1-től 16%-os, majd július 1-

től  további  3,2%-os emelés),  

•  Romániában  17,6%-kal emelik januártól a minimálbért,   9,6%-os   inflációs 

előrejelzés  mellett, 

• Szlovákiában  8,4%-kal emelik a legkisebb béreket, 10% inflációs előrejelzés 

mellett,  

• Csehországban    6,8 százalékos minimálbér emelésről  folynak  a tárgyalások, 

ugyancsak  10%-os inflációs prognózis mellett.   

Így tehát a minimálbér emelés tekintetében  legjobb esetben is valahol  a 

középmezőnyben   vagyunk a régióban. A hazai 16%-os emelést ráadásul nem az átlagos 

inflációra kiadott 17,3%-os MNB előrejelzéshez kell mérni, hanem nagyságrendileg 20%-

hoz, mivel a minimálbéresek fogyasztási szerkezetében kétharmados aránnyal szereplő 

élelmiszer + rezsi költési arány miatt, az ő személyes inflációjuk 20% körül lesz jövőre. A 

lengyel kormány valószínűleg ilyen megfontolásból  emelte meg saját hatáskörben 

közel 20%-os mértékben a minimálbért. 

GDP 

A magyar gazdaság 2022 harmadik negyedévében lassuló ütemben bővült, de a növekedés 

üteme  az ipari termelésnek köszönhetően meghaladta a korábbi feltételezést.    Az ipar 

teljesítménye 9,6 százalékkal emelkedett, a feldolgozóipari  ágazatok közül a legnagyobb 

mértékben a járműgyártás és a  villamos berendezés gyártása (az  akkumulátorgyártás)  

járult hozzá az ipar éves  bővüléséhez. Ugyanakkor a gyógyszer- és vegyipar, illetve a  

fémipar teljesítménye visszaesett. Az építőipar hozzáadott értéke 1,8 százalékkal 

növekedett.  

Az ipari termelés bővülése a gázfelhasználás csökkenése, tehát az energiahatékonyság 

javulása mellett ment végbe. Az energiafelhasználási adatok alapján az iparban négy 

energiaintenzív ágazat (vegyipar, élelmiszeripar,  nemfém ásványi termék gyártása és 

gépgyártás) azonosítható, amelyek az elmúlt években az ipari energiafelhasználás  mintegy 

70 százalékát adták.   Az energiaintenzív ágazatokban a kibocsátás enyhe mérséklődését 

figyelhettük meg, míg a nem energiaintenzív iparágakban jelentős  mértékben emelkedett 

a termelés volumene.   

 



 
 

 

A mezőgazdaság teljesítménye a súlyos aszálykár  következtében 39,3 százalékkal csökkent 

az előző év azonos  időszakához képest. A szolgáltatások közül a legerőteljesebb  növekedés 

a szállítás, raktározás (11,5 százalék), valamint a  szakmai, tudományos, műszaki és 

adminisztratív tevékenység  (10,6 százalék) nemzetgazdasági ágban történt.    2022 harmadik 

negyedévében folytatódott a  kiskereskedelmi értékesítések növekedési ütemének  

lassulása. Az üzemanyagtöltő állomások forgalma nélkül július óta  folyamatos a csökkenés 

a kiskereskedelemben.   

Országos szinten a harmadik negyedévben   összesen 32,3 ezret tehetett ki a lakáspiaci 

adásvételszám,  ami 22,6 százalékos elmaradást jelent az előző év azonos  időszaki 41,7 

ezres tranzakciószámtól.  A  lakáspiaci aktivitás érdemi visszaesésével  összhangban 

jelentősen lassult a lakásárak növekedési  üteme, így országosan 1,0 százalékkal, 

Budapesten  2,8 százalékkal nőttek az ingatlanárak egy negyedév alatt.   

 

A jövő évi növekedést mind belső, mind külső keresleti tényezők lassítják. A 

reáljövedelmek mérséklődése, az emelkedő vállalati költségek, az állami beruházások 

visszafogása és a szigorúbb kamatkörnyezet egyaránt hűtik a belföldi keresletet.  

Ugyanakkor a növekvő hazai exportkapacitásoknak köszönhetően   a nettó export javulása 

várható, amit az akkumulátorgyártás dinamikus bővülése támogat. A hazai GDP 2022-ben 

4,5–5,0 százalékkal, 2023-ban 0,5–1,5 százalékkal, 2024-ben 3,5–4,5 százalékkal bővül. 

Az idei évben főként a belső keresleti tételek – elsősorban a lakossági fogyasztás – járulnak 

hozzá a növekedéshez, a nettó export hatása mérsékelt. 

 

 



Az energia importnak való kitettség az európai országokban 

 

A legtöbb európai ország  jellemzően nettó energiaimportőr, vagyis a mennyiségi alapon 

mért függőség alapján ezen országok energiafelhasználásuk  felét vagy akár kétharmadát 

külső forrásból fedezik. A régiós országokban az energiafüggőség aránya 2020-ban 

átlagosan  42 százalék körül mozgott, amit hazánk 57 százalékos kitettsége érdemben 

meghaladt – ráadásul ez az arány várhatóan  2022-ben a megugró nyersanyag- és 

energiaárak, valamint az ukrán-orosz konfliktus miatt mind az európai országokban,  mind a 

régiós országokban (és hazánk esetében) is magasabban alakulhat.  

 

 
A globális nyersanyag- és energiaár emelkedés hatására, illetve a külső kereslet 

gyengélkedésével összefüggésben a  régiós országokban is jelentős mértékben romlottak a 

külső egyensúlyi mutatók,   emelkedett  a folyó fizetési mérleg hiánya (6-4. ábra).  

 

A régiós országok közül Románia (9,2 százalék) után Magyarországon  (7,5 százalék) a 

legmagasabb a folyó fizetési mérleg hiánya. Bár Romániában a legnagyobb a fizetési mérleg 

hiánya, annak  finanszírozása  kedvezőbb, mivel stabilan magas szinten alakul a nettó 

közvetlen tőke beáramlás és   az EU-források beáramlása. 



 
 

A régiós országok gazdasági folyamatait  a német gazdaság lassulása   is kedvezőtlenül érinti, 

és a  gyengülő külső kereslet a közép-kelet-európai régió egészében lassíthatja a növekedést 

és ronthatja a külső egyensúlyt.  Az aktuális világgazdasági folyamatok aláássák az eddigi  

olcsó orosz energián és importból  készülő minőségi termékek exportjára épülő gazdasági 

modellt. Az energiafüggőség csökkentése mellett a hazai  gazdaságszerkezet 

versenyképességi fordulatára is szükség van. Az  uniós országoknak   az  

energiahatékonysági beruházásokra, a zöld átállásra és a versenyképességet megőrző 

intézkedésekre kell fókuszálniuk.  A  hazai gazdaságpolitikának a nem-energiajellegű tételek 

egyenlegének javítását is célul kell kitűznie.  A  magyar gazdaság külső egyensúlyának 

elmúlt években tapasztalt romlásához ugyanis az  energia nélküli áruegyenleg trendszerű 

csökkenése is hozzájárult, ami    az export  alacsonyabb hozzáadott érték tartalmának is a 

következménye,  így a külső egyensúly javítása hosszabb távon a hazai gazdaság  

versenyképességének további erősítését igényli. 

 

 



 
 

 

Foglalkoztatás 

A gazdasági teljesítmény negyedéves bázisú csökkenése ellenére a foglalkoztatás nem 

mérséklődött az utóbbi hónapokban, továbbra is  magas szinten alakul. A foglalkoztatási 

várakozások azonban negatív tendenciát mutatnak,  tükrözve a gazdasági teljesítményben 

tapasztalható lassulást, ami 2023-ban a munkanélküliségi ráta enyhe és  átmeneti 

emelkedéséhez vezethet. 2022-ben a  munkanélküliségi ráta 3,6 százalékon, míg 2023-ban 

3,6–3,8  százalék között alakul.    A    foglalkoztatási kilátásokat monitorozó  novemberi 

felmérés  alapján a kiemelt ágazatok közül az építőipari, a feldolgozóipari és az egyéb piaci 

szolgáltató vállalatok létszámcsökkentést terveznek a következő hónapokban,  2023 elején 

várható  az  elbocsátások számának átmeneti növekedése. 

 

Kamatok 

2022 harmadik negyedévében a vállalati forinthitelek  átlagos kamatlába tovább 

növekedett,  az átlagos  forinthitel-kamat 12 százalékot tett ki szeptemberben az  éven 

belül változó kamatozású hiteleken belül.  Az eurohitelek átlagos finanszírozási  költsége 2,4 

százalékon állt.  

A lakáshitelek átlagos kamatlába jelentősen emelkedett a negyedév során. A 2022 

harmadik negyedévében megkötött lakáscélú hitelszerződések átlagos THM-szintje az 1‒5 

évre kamatfixált hitelek   esetében 300 bázispontos növekedés után 12,4 százalékon állt, 

míg az 5 évnél hosszabb futamidőre kamatfixált hitelek esetében 197 bázispontos 

emelkedés történt, ezzel az átlagos hitelköltség 7 százalékot ért el. 

A személyi kölcsönök átlagos simított THM-szintje 175 bázisponttal emelkedve 16,5 

százalékot ért el a vizsgált időszak végén.  

 



  


