
A Magyar Nemzeti Bank  2021 szeptemberi jelentése az inflációról, a  foglal-
koztatásról és a bérekről 

 

A fogyasztóiár-index    

Az infláció az őszi hónapokban várhatóan tovább  emelkedik, és az év hátralevő 
részében 5 százalék felett alakul. Az üzemanyagok inflációja a továbbra is 20 
százalék körül várható. A  tartós iparcikkek esetében ugyancsak magasabb  a 
korábbi évek átlagánál az áremelkedés. Az élelmiszerek esetében   az idei év 
második felétől várható   az  inflációt felfelé húzó áremelkedés. Az MNB la-
kásárindex alapján 2021 első  negyedévében országosan 8,2 százalékkal, a vi-
déki városokban 8,8 százalékkal, a községekben pedig 10,8 százalékkal drágul-
tak a lakások. 2021 első negyedévében  hazánkban volt a legmagasabb a lakás-
építési költségek növekedése. A közel 17 százalékos drágulás rendkívül magas-
nak tekinthető az uniós országok körében megfigyelt 2,8 százalékos átlaghoz 
képest. 

 
   

Foglalkoztatás 

A  teljes foglalkoztatottság   elérése az idei év második felében újra megvaló-
sul, a munkanélküliségi ráta stabilan 4 százalék alatt lesz 2021 harmadik és ne-
gyedik negyedévében, majd 3,2–3,6 százalékra mérséklődik 2022   végére. A   
vállalatok minden kiemelt ágazatban létszámbővítést  terveznek az 



elkövetkező hónapokban és a  munkáltatók egyre nagyobb aránya gondolja 
úgy, hogy a  termelés fő korlátozó tényezője a munkaerőhiány. Ez  kifejezetten 
az iparban, valamint az építőiparban jelent  problémát, míg a szolgáltatások 
közül épp a  járvány által leginkább érintett ágazatokban, a  vendéglátásban, 
valamint a kereskedelemben. A regisztrált munkanélküliek száma  hónapról 
hónapra csökken, augusztusban   10 ezer fővel haladta meg a járvány előtti 
szintet.  

 

Bérek 

Az első negyedévben 7,3 százalékkal, a második negyedévben  12,1 százalékkal 
nőttek a versenyszféra bérek az előző év azonos időszakához képest. 

2021-ben 7,2–8,0 százalék lesz az éves bérnövekedés a versenyszférában, 
majd jövőre fokozódó  7,1–8,7 százalék körüli éves bérdinamika várható. A  
munkaerőpiaci kereslet bővülése a reálbérek tartós emelkedését vonja maga 
után.  

 

 
A béremelkedés megítélésénél azonban fontos látni a részleteket: a  koronaví-
rus-járvány megjelenését követően leginkább az átlagbér alatt fizető ágazatok-
ban csökkent a bérnövekedés  tavaly  és idén is. Míg az átlagbér felett fizető 
ágazatokban lényegében fennmaradt a 2017  és 2019 között tapasztalt bérdi-
namika, addig az alacsonyabban fizető szektorokban több mint 5 százalék-

ponttal csökkent a bérek növekedése.  

LGY megjegyzés:  Az alacsony bérűeknél bekövetkező  bérnövekedés lassulás-
ban   minden bizonnyal szerepet játszott idén  az infláció alatti minimálbér 



emelés. Megélhetési nehézségeiket pedig most éppen a gyorsuló infláció fo-
kozza! Azt, hogy a lakosság jelentős tömegű rétegét érinti a jövedelem hiány, 
bizonyítja, hogy a  kiskereskedelmi forgalom továbbra sem érte el a koronaví-
rus-válság előtti szintet, a legfrissebb júliusi adat alapján még   2,1 százalékkal 
elmaradt tőle. 

 

 

 

GDP  
A GDP a második negyedévben elérte a válság előtti szintjét,  várhatóan 6,5-
7,0 százalékkal bővül az idei évben. A válság előtti teljesítményüket ugyanakkor 
csak az ipar, az építőipar, valamint egyes szolgáltató ágazatok (információ, 
kommunikáció, pénzügy) tudták meghaladni a második negyedévre. A hazai 
autóipar kilábalását  a globális chiphiány hátráltatja, ugyanakkor az ipar teljesít-
ményében egyre meghatározóbbá válik az akkumulátorgyártás  dinamikus bő-
vülése. Szolgáltatásexportunk (turizmus, vendéglátás, szállítás) alakulása to-
vábbra is erősen függ a járványügyi adatoktól. 

A negyedik hullám várható gazdasági hatásai érdemi kockázatot jelentenek, 
még akkor is, ha a negyedik hullám már nem  jár együtt a korábbiakhoz ha-
sonló,  szigorú lezárásokkal. 

 

Fogyasztás 

A  háztartások fogyasztási kiadása a 2021 2. negyedévében már csak 0,6 száza-
lékkal maradt el a válság előtti szinttől. A háztartások fogyasztási kiadásai a má-
sodik negyedévben 10,6 százalékkal  emelkedtek az előző év azonos időszaká-
hoz viszonyítva. A  fogyasztás bővüléséhez elsősorban a szolgáltatások  fo-
gyasztásának (turizmus, vendéglátás) növekedése, továbbá a tartós  



termékek fogyasztásában bekövetkezett  19,4 százalékos növekedés járult 
hozzá, utóbbi a gépjármű vásárlásoknak köszönhető. 

LGY megjegyzése: a fogyasztás összetétele is arra utal, hogy növekedése igen 
egyenlőtlenül oszlott meg a lakosság egyes csoportjai között, hiszen a leglátvá-
nyosabb fogyasztás  emelkedés a magas jövedelműek fogyasztására jellemző 
körben következett be. Emellett, mint fentebb láttuk, az ő jövedelmük nőtt át-
lag feletti mértékben, valamint   jellemzően a   hozzájuk kihelyezett  hitelek (a 
lakáshitelek) segítették  a   felszabaduló saját  források elköltését. 

 

  Vállalati hitelkondíciók  

Az átlagos vállalati forinthitel-kamat 2,5 százalékot tett ki júniusban, az euro-
hitelek átlagos finanszírozási költsége 1,6 százalékon állt. A forintkamatok 
emelkedése a forrásköltség növekedésére, míg az eurokamatok csökkenése a 

kamatfelárak csökkenésére vezethető vissza. 

 

  Háztartási hitelkondíciók  

A személyi hitelek kibocsátása változatlanul elmarad a járvány előtti mértéktől, 
miközben a lakáshitelek új volumene történelmi  csúcsot ért el a második ne-
gyedév során. A   lakáscélú hitelszerződések átlagos THM-szintje az 5 évnél 
hosszabb futamidőre kamatfixált hitelek esetében  enyhe   növekedés után   
4,1 százalékon állt. A személyi kölcsönök átlagos THM-szintje 0,33 százalékpont-
tal 12,3 százalékra csökkent. 

 

Összefoglaló táblák az MNB idei gazdasági előrejelzéséről 

 

 

 



 

 

 

 

 


