
Az MNB  2022 szeptemberi inflációs jelentése

A lakossági energiaárak emelése 2022 szeptemberétől egy éven keresztül 2,5-
3,0 százalékponttal emeli az inflációt. Emiatt és az élelmiszer infláció 
kétszámjegyű mértékének fennmaradása miatt a 2023-ra előrejelzett infláció 
is bőven  kétszámjegyű lesz, elérheti a 14%-ot. 



Az idei évi infláció tetőzése, 20% feletti 
mértékben, a negyedik negyedévben 
következhet be.



2023
Az élelmiszer árak emelkedése a 
feldolgozott élelmiszereknél a 
legmagasabb és nem sokkal csökken a 
növekedés üteme  jövőre sem. 
A    rezsi  ár növekedés  idén  

bontakozik ki (+11%), az  üzemanyag ár 
növekedés jövőre  ugrik meg  (+27%) .  



A bérdinamika a harmadik és 
negyedik negyedévben 15 
százalék közelébe  gyorsul. Éves 
átlagban  a béremelkedés 14,1 
– 14,5 százalékon alakul, ami 
nemzetgazdasági szinten  ebben 
az évben nulla reálbér 
növekedést jelent. 
Az MNB makrogazdasági 
modellje szerint mostanáig az 
ár-bér spirál jelensége nem 
mutatható ki. Ezt támasztja alá, 
hogy, ugyancsak az MNB 
felmérése szerint, a vállalatok 
mindössze negyede tervez 
pótlólagos  béremelést 
végrehajtani az emelkedő 
infláció miatt, vagyis a bérek és 
az infláció közötti pozitív 
visszacsatolás nem alakult ki.



Egy idevágó kiegészítés saját (LGY) kézből. A KSH adatai szerint 2022 második negyedévében a  bruttó 
eredmény az iparban és az építőiparban meghaladta a bértömeg növekedését. Fordított  volt a helyzet 
a kiskereskedelemben,  az informatikai szektorban és a mezőgazdaságban.



A jövő évi  bérnövekedési előrejelzés a versenyszférára 
10% körüli, ami, ha megvalósul, súlyos reálbér vesztést 
jelentene (ez saját megjegyzés-LGY). 
A munkanélküliségi ráta nem nő érdemben.



A  vállalatok 
foglalkoztatásra vonatkozó 
várakozásai szektoronként 
eltérően alakultak. 
A feldolgozóiparban 
létszámbővítést, a 
kereskedelemben és az 
építőiparban 
létszámcsökkentést tervez
a vállalatok többsége a 
következő három hónapra. 



Az átlagos  vállalati 
forinthitel-kamat 8,5 
százalékot 
tett ki júniusban az éven 
belül változó 
kamatozású hiteleken 
belül. Az eurohitelek 
átlagos finanszírozási 
költsége 2 százalékon
állt. 



A 2022 második negyedévében 
megkötött lakáscélú 
hitelszerződések átlagos THM-
szintje az 1‒5 évre kamatfixált 
hitelek esetében   9,4 százalékon 
állt, míg az 5 évnél hosszabb 
futamidőre kamatfixált hitelek 
esetében a Zöld Otthon Program 
(ZOP) átlagkamatra gyakorolt 
mérséklő hatásának 
következtében  az átlagos 
hitelköltség 5 százalékot ért el a 
negyedév során.
A személyi kölcsönök átlagos 
simított THM-szintje 14,7 
százalékot ért el a vizsgált 
időszak végén. 


