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 2018 

GDP változása (%) 4,1 

Infláció (éves átlag, %) 2,6 

Bruttó keresetek  

(éves változás, %) 

9,2 

EUR/HUF (éves átlag) 311 

 

A KSH adatai alapján 2017-ben az államháztartás hiánya a 

GDP 2,0 százalékát tette ki, ezzel a 3 százalék alatti 

hiánycél 2012 óta folyamatosan teljesül. A bevételek 7,0, 

míg a kiadások 7,7 százalékkal emelkedtek egy év alatt. 

Februárban folytatódtak a januári kedvező folyamatok az iparban, az 

építőiparban és a kiskereskedelemben. Az ipar 4,1 százalékos bővülésén 

belül a legnagyobb növekedés (18,8 százalék) a gumi-, műanyag és 

nemfém ásványi termék gyártása ágazatban történt. Az építőipar 

26,0 százalékos bővüléséhez egyaránt hozzájárult az épületek 

építésének 19,8, illetve az egyéb építmények építésének 40,1 

százalékos növekedése.  

A kiskereskedelmi forgalom volumene februárban 6,5 százalékkal nőtt, 

amely a háztartások rendelkezésre álló jövedelmének bővüléséből 

adódik. Ezt a tovább javuló munkaerőpiaci helyzet magyarázza. 

Februárban 306 507 forintra emelkedett a bruttó átlagkereset a 

nemzetgazdaságban, ami 11,8 százalékos növekedés az előző év 

azonos időszakához képest. Ez az inflációt is figyelembe véve 

9,7 százalékos reálbérnövekedést jelent. 

Februárban a termékexport euróban számított értéke 5,0, az importé 

4,5 százalékkal nőtt. Így az aktívum 72 millió euróval lett magasabb, mint 

az előző év azonos időszakában, és 838 millió eurót tett ki. 

Márciusban a fogyasztói árak 2,0 százalékkal nőttek átlagosan az előző 

év azonos időszakához képest. Az átlagosnál jobban nőtt az élelmiszerek 

(4,1 százalék) és a szeszes italok, dohányáruk ára (6,8 százalék), míg 

csökkent például a tartós fogyasztási cikkeké (–1,2 százalék). 

Forint hozamgörbe (%) 

 

Forrás: Datastream 

 

- 0,5

 0,0

 0,5

 1,0

 1,5

 2,0

 2,5

 3,0

 3,5

 4,0

 4,5

febr 12. márc 13. ápr 10.

3 6 12 36      60                    120               180

www.szazadveg.hu 

 

HAVI 

MONITOR 

2018. 

április 

 

 



SZÁZADVÉG GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. HAVI JELENTÉS 

 
1 

Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

Az USA-ban márciusban az infláció 2,4 százalékot tett ki, amelyre a tavalyi év azonos 

időszaka óta nem volt példa, emellett jelentős mértékben meghaladja az elmúlt 10 év 

1,6 százalékos átlagát. A 2 százalékos jegybanki célt meghaladó inflációhoz nagyban 

hozzájárultak az olajár növekedése miatt 7,0 százalékkal emelkedő energiaárak, 

valamint a nemrégiben kitört madárinfluenza-járvány miatt 16,3 százalékkal dráguló 

tojás. Az amerikai maginfláció is tavaly február óta nem látott magasságba, 2,1 

százalékra emelkedett. Az eurózónában az inflációs ráta 1,4 százalékon állt az 

Eurostat első becslése alapján, ami 0,3 százalékpontos emelkedés az előző hónaphoz 

képest. E mögött az élelmiszer, alkohol és dohánytermékek 2,2, az energia 2,0, 

valamint a szolgáltatások 1,5 százalékos árnövekedése állt. A maginflációs mutató 

ugyanakkor 0,1 százalékponttal 1,3 százalékra emelkedett márciusban. 

A szíriai Dumában április 7-én végrehajtott vegyifegyver-támadás kiélezte a helyzetet 

az USA, valamint Oroszország között: Donald Trump válaszcsapással fenyegette meg 

a szír kormányt, amelyre Vlagyimir Putyin figyelmeztetéssel reagált. Ennek hatására 

elromlott a hangulat a tőzsdéken: a Dow Jones Industrial Average index közel 1 

százalékot esett, míg az S&P500 0,5, a Nasdaq pedig 0,3 százalékos mínuszt 

könyvelt el. A feszültség az európai, valamint az ázsiai tőzsdéket is érintette: a francia 

CAC40 0,7, míg a DAX 1 százalékkal esett vissza, a japán Nikkei 0,1, a shanghaji 

tőzsde pedig 0,8 százalékos esést mutatott. Az USA fenyegetését követően több mint 

három éves csúcsra, 72 dollár fölé emelkedett a Brent olaj ára. A rubel árfolyama is 

jelentős mértékben esett: egyrészt a nyugati országok szankciói, másrészt pedig a 

kiéleződő helyzet hatására a dollárral szembeni árfolyama 12 százalékot esett vissza, 

és ezáltal másfél éves mélypontra süllyedt. A geopolitikai feszültség enyhülni 

látszódott, a tőzsdéken is megindult a korrekció, azonban Oroszország 

ellenintézkedéseket jelentett be, amelyek ismét a hangulat romlásának irányába 

hatnak. 

SZIGMA indikátoraink 

A magyar gazdaság jelenlegi állapotát kifejező SZIGMA CI indikátor értéke január óta 

negatív tartományban tartózkodik, amely alapján 2018 első negyedévében trend alatti 

mértékben bővült a gazdaság. Figyelembe véve az ipari termelés 4,1, az építőipari 

termelés 26,0, valamint a kiskereskedelmi forgalom 6,5 százalékos bővülését, a kapott 

eredmény meglepő. A SZIGMA LEAD indikátorunk szintén a növekedés lassulását 

jelezte előre márciusra. A növekedési teljesítmény mérséklődéséhez jelentős 

mértékben hozzájárult az új ipari rendelések 9,1 százalékos visszaesése. Emelkedett 

azonban az ipari termelés szezonálisan és naptárhatástól megtisztított volumenindexe, 

amely alapján az ipari kibocsátás támogatja a hazai gazdaság bővülését. Ezek alapján 

úgy tűnik, az ipari termelés és a rendelésállomány közötti kapcsolat gyengült. Éves 

alapon februárhoz hasonlóan kétszámjegyű növekedést mutatott az építőipari 

kibocsátás bővülése, miközben a szektor rendelésállománya ugyanezen időszak alatt 

közel duplájára emelkedett. Bár az előző hónaphoz viszonyítva kismértékben csökkent 

az építőipar hó végi szerződésállománya, a szerződésállomány jelenleg historikus 

csúcson áll, amely az uniós támogatások növekvő felhasználásának és a kedvező 

konjunkturális helyzetnek tudható be. 

SZIGMA indikátorunk 

alapján trend alatti 

mértékben nő a 

gazdaság.  

Növekedett az infláció 

az Egyesült 

Államokban. 
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A hazai gazdaság rövidtávú teljesítményével szembeni várakozásainkat kifejező 

SZIGMA LEAD indikátor alapján áprilisban még trend alatt, azt követően azonban 

trend feletti mértékben bővülhet a gazdaság. A német piac üzleti hangulatváltozásáról 

képet adó, 1991 óta mért Ifo Business Climate index 2,6 százalékponttal emelkedett 

az előző év azonos időszakához képest, míg az előző hónaphoz viszonyítva 0,7 

százalékponttal csökkent. Mindennek ellenére az Ifo index magas szinten áll, amely 

alapján a hazai kibocsátás bővülését a következő hónapokban is támogathatja a 

kedvező külső környezet. A kiskereskedelem a várakozásoknak megfelelően 

januárban és az első becslések alapján februárban is tovább bővült, amely alapján a 

növekedést támogató szerepe tovább javulhat az előző hónapokban tapasztaltakhoz 

képest. Az Eurostat által mért fogyasztói bizalmi index az előző év azonos 

időszakához képest 3,4 százalékponttal emelkedett, míg az előző hónaphoz 

viszonyítva 2,4 százalékponttal mérséklődött. A kismértékű csökkenés ellenére itt is 

megállapítható a fogyasztói bizalom magas szintje. Összességében 2018-ra a javuló 

beruházási aktivitás, valamint a dinamikusan bővülő reálbérek miatti 

fogyasztásbővülés hatására 4 százalékot meghaladó gazdasági növekedést 

valószínűsítünk. 

1. ábra SZIGMA egyidejű (CI) és előrejelző (LEAD) indikátorok 

 

Forrás: Századvég 

 

Reálgazdaság 

Februárban az ipari termelés volumene 4,1 százalékkal volt magasabb, mint az előző 

év azonos időszakában a nyers és a munkanaphatástól megtisztított adatok szerint 

egyaránt. Januárhoz viszonyítva a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok 

szerint a bővülés 0,5 százalék volt. Az ipar értékesítésének volumene az év második 

hónapjában 3,3 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Ezen belül 

ugyanakkor eltérően alakultak a belföldi és az export értékesítések: a belföldi 

értékesítések volumene 9,9 százalékkal növekedett, miközben az export 

értékesítéseké 0,2 százalékkal csökkent. 

Az ipar februárban 

4,1 százalékkal 

növekedett éves 

összevetésben. 
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2. ábra Ipari termelés és értékesítés alakulása (2016. január = 100%) 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Az iparon belül a csekély súlyú bányászat teljesítménye jelentősen, 72,3 százalékkal 

volt magasabb, mint egy évvel korábban, miközben az energiaipar kibocsátása 2,7 

százalékkal bővült. A legnagyobb súllyal bíró feldolgozóipar termelése 3,8 százalékkal 

volt magasabb, mint egy évvel korábban. A feldolgozóipar egyes alágai közül a KSH a 

legnagyobb bővülést (18,8 százalék) a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék 

gyártása ágazatban mérte, de elérte a 10 százalékot a fémalapanyag és 

fémfeldolgozási termék gyártása ágazat (15,3 százalék) és a vegyipar bővülése is 

(10,0 százalék). Csökkent ugyanakkor a gépgyártás (–11,5 százalék) és a 

kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás ágazat (–7,7 százalék) teljesítménye. A KSH által 

megfigyelt ágazatok rendelésállományának alakulása továbbra sincs összhangban a 

termelés alakulásával. Bár az új rendelések volumene februárban 6,4 százalékkal 

magasabb volt, mint egy évvel korábban, a teljes rendelésállomány 6,3 százalékkal 

alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Az új rendeléseken belül a belföldi rendelések 

esetében 8,0 százalékos, míg az export rendeléseknél 6,2 százalékos növekedést 

mért a KSH. A teljes rendelésállományon belül a belföldi rendelések volumene 19,4 

százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban, míg az export rendeléseknél 7,5 

százalékos visszaesés tapasztalható a gépgyártás (–34,1 százalék) és a járműipar (–

7,4 százalék) alacsonyabb rendelésállományának eredményeként. 

Februárban bár a januárinál szerényebb mértékben, de továbbra is dinamikusan, 26,0 

százalékkal nőtt az építőipar teljesítménye az előző év azonos időszakához képest. 

Januárhoz viszonyítva az ágazat teljesítménye a szezonálisan és naptárhatással 

kiigazított adatok szerint 5,0 százalékkal csökkent. Az előző év azonos időszakához 

képest az építőipar mindkét alágazatában növekedés történt: az épületek esetében 

19,8, míg az egyéb építményeknél 40,1 százalékos. A KSH tájékoztatása szerint a 

növekedés az épületeknél ipari épületek, lakóépületek, oktatási épületek építésének, 

míg az egyéb építményeknél gyorsforgalmi utak építésének, illetve vasútfelújítási 

munkáknak köszönhető. Az építőipar teljesítményének növekedése a következő 

hónapokban is folytatódhat, hiszen az ágazat rendelésállománya 92,4 százalékkal 

magasabb, mint egy évvel korábban. Ezen belül az épületek esetében 4,3 százalékkal, 

míg az egyéb épületek esetében 145,4 százalékkal magasabb a szerződésállomány 

volumene, mint egy évvel korábban. Az új szerződések volumene az előző év erős 

bázisához képest alig változott, ezen belül azonban eltérő tendenciák figyelhetők meg: 

az épületeknél 45,9 százalékos csökkenés, míg az egyéb építményeknél 51,4 

százalékos növekedés következett be. 

Februárban az építőipar 

teljesítménye 

26,0 százalékkal haladta 

meg az egy évvel 

korábbit. 
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3. ábra Építőipar alakulása (2016. január = 100%) 

 
Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2018 januárjában a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers és 

naptárhatástól megtisztított adatok alapján egyaránt 7,8 százalékkal növekedett az 

előző év azonos időszakához képest. A 2018 februárjára vonatkozó első becslés 

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

százalékkal nőtt a kiskereskedelem forgalma az előző év azonos hónapjához 

viszonyítva. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 

3,8, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 8,5, míg az üzemanyag-

kiskereskedelemben 9,8 százalékos forgalomnövekedést figyeltek meg. 

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

indexe 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Eurostat, Századvég 

 

Januárban is tovább folytatódott a csomagküldő és internetes szaküzletek eladási 

volumenének évek óta tartó bővülése: az előző év azonos időszakához képest 24,7 

százalékkal emelkedett a forgalom a naptárhatástól megtisztított adatok alapján. 

Jelentős, 20 százalékot meghaladó növekedést figyeltek meg az iparcikk jellegű 

vegyes (20,3 százalék), illetve a bútor, műszakicikk (20,2 százalék) szaküzletekben, 

de az illatszer (16,0 százalék) szaküzletek, valamint a használtcikkek forgalma (16,8 

százalék) is 15 százalékot meghaladó mértékben bővült. 9,2 százalékkal emelkedett a 

számítástechnika és egyéb iparcikk, 5,7 százalékkal a textil, ruházati és lábbeli, 5,5 

A kiskereskedelmi 

forgalom januárban 7,8, 

míg februárban 6,5 

százalékkal növekedett. 
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százalékkal a könyv, újság és papíráru, 4,6 százalékkal az élelmiszer, ital, dohányáru, 

míg 4,1 százalékkal az élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma. A gyógyszerek és 

gyógyászati termékek forgalmában kismértékű, 0,1 százalékos csökkenést 

tapasztaltak. A gépjármű-üzemanyag forgalom januárban 8,1 százalékkal növekedett. 

Továbbra is gyors ütemben bővül a hazai munkaerőpiac. A foglalkoztatottak 

szezonálisan kiigazított száma egy hónap alatt 22 ezer fővel 4 476 ezer főre 

emelkedett. A foglalkoztatás növekedésének fedezetét februárban elsősorban az 

aktivitás adta: az aktívak száma 18 ezer fővel nőtt. Minimálisan, ezer fővel tovább 

csökkent a munkanélküliek szezonálisan kiigazított száma 174 ezer főre az év 

második hónapjában a 15-74 éves korosztályban (az aktívak és a munkanélküliek 

számának változása a szezonális igazítás végponti gyengesége miatt nem adja ki a 

foglalkoztatottak számának növekedését). Az intézményi statisztikák alapján 5 ezer 

fővel emelkedett a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, valamint az állami és 

a nonprofit szférában dolgozó alkalmazottak száma egy hónap alatt februárban. A 

korábbi hónapokhoz hasonlóan a növekedés legnagyobb részben a 

versenyszektorhoz köthető, ahol 7 ezer fővel 2 millió 85 ezerre nőtt az alkalmazottak 

száma a szezonálisan kiigazított adatok alapján. Ezzel szemben az állami szférában 3 

ezer fővel csökkent, míg a non-profit szférában ezer fővel nőtt a foglalkoztatás. Tovább 

csökkent a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak száma, februárban már csak 142 

ezer fő dolgozott a Start munkaprogramokban, amely 7 ezer fővel elmarad a januári 

adattól. A kiemelkedő mértékben növekvő aktivitásnak köszönhetően nem csökkent 

tovább a 3,8 százalékon álló munkanélküliségi ráta. 

5. ábra Munkapiac alakulása (2014. január = 0, ezer fő) 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

A korábbi hónapoknál lassabb ütemben, de továbbra is dinamikusan 11,8 százalékkal 

306 507 forintra emelkedett a bruttó átlagkereset a nemzetgazdaságban az év 

második hónapjában. A növekedés a versenyszférában volt lassabb, ahol 10,4 

százalékkal nőttek a keresetek (a költségvetési szférában 14,6 százalékkal), azonban 

a legtöbb vállalkozásnál még csak most zárulnak le a bértárgyalások, így a következő 

hónapokban gyorsulhat a bérdinamika. A keresetekre a versenyszférában a 

minimálbér 8, illetve a garantált bérminimum 12 százalékos emelése, a 

munkaerőhiány, valamint a szociális hozzájárulási adó 2,5 százalékpontos 

csökkentése gyakorolt kedvező hatást, míg a költségvetési szférában az egészségügy, 

a felsőoktatás, a rendvédelmi dolgozók és az egyes közszolgáltatók bérrendezéseit 

A munkanélküliségi ráta 

továbbra is 3,8 százalék. 

 

A nettó reálbérek 9,7 

százalékkal emelkedtek 

februárban. 
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kell kiemelni. Az ismét 2 százalék alatti infláció hatását is figyelembe véve a nettó 

reálkereset egy év alatt 9,7 százalékkal emelkedett a februári adatok alapján. 

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

 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Külső egyensúly 

A KSH 2018 januárjára vonatkozó adatai alapján a termékexport euróban számított 

értéke 10,0 százalékkal, míg az importé 9,1 százalékkal nőtt éves bázison. A 

külkereskedelmi mérleg többlete 698 millió eurót tett ki, így az előző év azonos 

hónapjához képest 135 millió euróval nőtt. 

Januárban az egy évvel korábbihoz képest a gépek és szállítóeszközök kivitele 12 

százalékkal, míg behozatala 9,2 százalékkal nőtt. A feldolgozott termékek 

exportvolumene 9,1 százalékkal, míg az importvolumene 16 százalékkal bővült. Az 

energiahordozók importvolumene 11 százalékkal csökkent. A kőolaj és kőolajtermékek 

behozatala megközelítőleg 20 százalékkal esett vissza az egy évvel ezelőttihez 

képest. A villamos energia behozatala közel ötödével csökkent. 

A 2018 februárjára vonatkozó első becslés alapján a külkereskedelmi mérleg aktívuma 

838 millió eurót tett ki. Ez 72 millió euróval több, mint az egy évvel korábbi érték. Az 

export euróban számított értéke 5,0 százalékkal, míg az importé 4,5 százalékkal bővült 

éves összevetésben. 

Januárban és 

februárban is nőtt a 

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

 

Megjegyzés: A 2018. februári adatok az első becslésből származnak. 
Forrás: KSH 

 

A folyó fizetési mérleg egyenlege 2018 februárjában 504,1 millió eurót tett ki, amely 

éppen felülmúlja az előző évben mértet (493,4 millió euró). Az MNB által az idei első 

kettő hónapjának becsült értéke (1076,0 millió euró) is jelentősen nagyobb a folyó 

fizetési mérleg 2017 január-februári értékénél (813,4 millió euró). 

Indul a kereskedelmi háború? 

Donald Trump március 8-án bejelentette, hogy vámot vetnek ki az acél- és 

alumíniumimportra: előbbi 25, utóbbi 10 százalékkal adózik március 16-ától. Lépését 

az amerikai nemzetbiztonság garantálásával és az amerikai ipar védelmével 

indokolta. Az érintett országok többsége azonnali válaszlépést jelentett be, amely 

egy kereskedelmi háború kirobbanásával fenyegetett. Később Steve Mnuchin 

amerikai pénzügyminiszter egy interjú során kijelentette, hogy több ország is 

mentesülhet a bejelentett vámok alól, mely nyomán megkezdődtek a tárgyalások a 

vám alóli mentességről. Végül Kanada, Mexikó, az EU tagállamai, Argentína, 

Ausztrália, Brazília és Dél-Korea kaptak mentességet a beharangozott vámok alól, 

ellenben Oroszország, Törökország és Kína nem. Kína válaszul 3 milliárd dollárnyi 

amerikai importtermékre jelentett be vámot, amely 128 terméket érint, nagysága 

pedig 15 vagy 25 százalékos kulcsot jelent. Ezen felül a Kereskedelmi 

Világszervezethez (WTO) fordult a kereskedelmi szabályok megsértése miatt. 

Ezt követően március 22-én újabb, 60 milliárd dollárnyi kínai importtermékre vetett ki 

vámot, amely a telekommunikációs és technológiai szektorra vonatkozik. Ezt a 

lépést Kína részéről a szellemi tulajdont érintő jogsértésekkel indokolta Trump. A 

válasz ezúttal sem maradt el: Kína 50 milliárd dollár értékű, 25 százalékos vám 

kivetését helyezte kilátásba, amennyiben életbe lépnek a Trump által bejelentett 

vámok.  

A bejelentés nyomán kitört pánik jelentős hatást gyakorolt a tőzsdékre. A 

kereskedelmi háború kirobbanásának veszélye nemcsak az amerikai tőzsdék esését 

vonta maga után, hanem átgyűrűzött az európai, valamint az ázsiai tőzsdékre is. A 

lenti ábrán látható, hogy az acél- és alumíniumimportra kivetett vámok életbe 

lépését követően minden vizsgált tőzsde esett, különös tekintettel a NASDAQ-ra (-

7,5 százalék), az S&P 500-ra (-5,7 százalék), valamint a Dow Jones Industrial 

Average indexre (-5,0 százalék). A pánik csillapodásával a tőzsdéken megindult a 
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korrekció: a vizsgált időszak végén a Nikkei 225 1,9, az FTSE 100 0,9, a 

STOXX 600 és a DAX pedig 0,7 százalékkal volt magasabb, mint a bejelentéseket 

megelőzően. 

8. ábra A fontosabb tőzsdeindexek alakulása 2018. márc. 8-hoz képest (%) 

 

Forrás: Thomson Reuters, Századvég-számítás 

Az acél- és alumíniumimportra kivetett vámok életbe lépését követően a jen, az euró 

és a svájci frank is gyengült a dollárhoz képest, míg a jüan kismértékben, a font 

pedig jelentősen erősödött a dollárhoz viszonyítva. A legnagyobb mértékű 

leértékelődést a svájci frank könyvelhette el (-1,2 százalék), míg a jen 

1,1 százalékkal gyengült. Az euró árfolyama a gyengülést követően 0,1 százalékkal 

erősödött a vizsgált időhorizont végén a dollárhoz képest. A jüan árfolyama a 

március 22-én bejelentett, a telekommunikációs és technikai szektort érintő vámok 

hatására 1,0 százalékkal erősödött a dollárhoz képest. 

A WTO előrejelzése alapján idén 4,4, jövőre pedig 4,0 százalékkal bővül majd a 

világkereskedelem. Azonban hangsúlyozták, hogy amennyiben a kormányok 

restriktív kereskedelempolitikát alkalmaznak, az jelentős mértékben visszavetheti az 

utóbbi években tapasztalt lendületet, tovább ronthatja a vállalatok bizalmát, 

csökkenthet a foglalkoztatást, valamint befolyásolhatja a befektetési döntéseket. 
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9. ábra A dollár főbb devizákkal szembeni árfolyamváltozása (%, 2018.III.8=0) 

 

Forrás: Thomson Reuters, Századvég-számítás 

Költségvetési helyzet 

A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint a kormányzati szektor 2017. évi hiánya 

az előzetes adatok alapján 746,3 milliárd forinton alakult, ami a GDP 2,0 százaléka. Az 

idei év első három hónapjában az államháztartás központi alrendszere 871,9 milliárd 

forint hiánnyal zárt. A központi alrendszer viszonylag magas negatív eredménye 

továbbra is az uniós támogatások hazai megelőlegezésének, valamint a tisztán hazai 

forrásból megvalósuló fejlesztések (például Modern Városok Program, Egészséges 

Budapest Program) keretében történő kifizetések fellendülésének köszönhető. A 

központi költségvetés így január és március között összesen 882,8 milliárd forintos 

hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 16,3 milliárd forintos deficitet, a 

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 27,2 milliárd forintos többletet értek el. Az 

első háromhavi teljesüléshez a márciusi egyenleg a maga 345,3 milliárd forintos 

hiányával járult hozzá. 

10. ábra Költségvetési hiány (január–március, milliárd forint) 

 

Forrás: NGM 

 

A szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok uniós kiadásai márciusra elérték a 651,7 

milliárd forintot, ami 2,6-szerese az előző év azonos időszakában teljesült 

2017-ben az 

államháztartás hiánya a 

GDP 2,0 százaléka volt. 
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kifizetéseknek. Ezzel szemben az eddig elszámolt uniós bevételek összege mindössze 

60,8 milliárd forint. A kedvező makrogazdasági környezet és a kormány által 

meghozott gazdaságpolitikai intézkedéseknek köszönhetően a költségvetési bevételek 

az előző év azonos időszakához képest úgy tudtak növekedni (például áfabevételek 

121,5 milliárd forinttal, szja-ból származó bevételek 66,7 milliárd forinttal), hogy az 

adócsökkentések és adókedvezmények révén több pénz marad a magyar 

családoknál. A költségvetés mozgástere lehetővé tette márciusban a nyugdíjas és 

nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek egyszeri, 10 000 forintos Erzsébet-

utalványban részesítését. Ez az intézkedés összesen 27,7 milliárd forint többletkiadást 

jelentett a költségvetésben. 

Monetáris folyamatok 

2018 márciusában 2,0 százalékos inflációt mértek a magyar gazdaságban, az előző év 

azonos időszakához viszonyítva. Az élelmiszerek  4,1 százalékkal drágultak a vizsgált 

időszakban, amelyhez jelentősen hozzájárult a tojás árának 27,0, a vaj- vajkrém 

árának 14,2, a száraztészta árának 11,1, a tejtermékek árának 6,9, a tej árának 5,9, 

valamint a kenyér árának 5,6 százalékos emelkedése, illetve a cukor árának 18,1 

százalékos csökkenése. A legnagyobb mértékben a szeszes italok és a dohányáruk 

ára emelkedett: átlagosan 6,8 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban. A 

háztartási energia ára átlagosan 1,4 százalékkal drágult, amely magában foglalta a 

tűzifa 13,3, valamint a palackos gáz 5,4 százalékos drágulását, ellenben nem változott 

az elektromos energia, a vezetékes gáz és távfűtéses ára sem. A szolgáltatások ára 

átlagosan 1,1 százalékkal emelkedett, amelyhez hozzájárult a lakbér 4,3, a belföldi 

üdülés 8,1, egészségügyi szolgáltatások 3,7 százalékos áremelkedése. A 

szolgáltatások közül csökkent az ára a telefonnak, internetnek (–6,6 százalékkal), a 

hírközlésnek (–6,4 százalékkal), TV–előfizetésnek (–2,6 százalékkal), valamint a 

külföldi üdülésnek (–4,6 százalékkal). A ruházkodási cikkekért 0,3, az egyéb cikkekért 

0,4, a tartós fogyasztási cikkekért 1,2 százalékkal kellett kevesebbet fizetni átlagosan. 

Az egyéb cikkeken belül visszaesett a tankönyvek (–58,7 százalékkal), és a 

járműüzemanyagok (–2,0 százalékkal) ára. 

Az MNB által közölt inflációs alapmutatók alapján az indirekt adóktól szűrt maginfláció 

2,1 százalékos értéket mutatott, a ritkán változó áru termékek inflációja érdemben nem 

változott: 2,1 százalék körüli értéket mutatott, és így e két mutató elmaradt  a 2,4 

százalékos maginflációtól. A keresletérzékeny infláció kismértékű emelkedést mutatott, 

és így 1,8 százalékos szinten ált a vizsgált hónapban. Az MNB tájékoztatása szerint az 

infláció a következő hónapokban az üzemanyagokhoz köthető bázishatások 

következtében emelkedni fog, de megmarad a toleranciasáv alsó felében. A Jegybank 

továbbra is fenntartja, hogy 2019 közepére érhető el fenntarthatóan a 3 százalékos 

inflációs cél. A Monetáris Tanács nem változtatott az alapkamat szintjén április 24–ei 

ülésén. 

Márciusban éves 

szinten 2,0 százalék volt 

az infláció. 
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11. 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 ülésezett az elmúlt 

időszakban, így sem az eurózónában, sem pedig az USA-ban nem változott a 

monetáris politika – szűken értelmezve a kamatkörnyezet. A várakozásaink ellenére a 

román jegybank áprilisi kamatdöntő ülésén nem emelt kamatot. 

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

 

Forrás: Datastream 

 
A régiós folyamatok vegyes változásokat indukáltak a vizsgált pénzügyi mutatókban. A 

cseh korona árfolyama 0,4 százalékkal, míg a lengyel zlotyé 0,3 százalékkal erősödött 

az euróval szemben. Az országkockázati felár (az 5 éves CDS) Csehországban (3 

bázisponttal) 37 bázispontra, míg Lengyelországban (1 bázisponttal) 50 bázispontra 

emelkedett. 

A hazai pénzpiaci mutatók inkább kedvezően alakultak. Az 5 éves CDS értéke 84 

bázisponton stagnált, továbbá az elmúlt hónapban a forint árfolyama a svájci frankkal 

szemben 0,7 százalékkal erősödött, míg az euróval és az amerikai dollárral szemben 

jóformán stagnált. Az időszak végén így egy svájci frank 265, egy amerikai dollár 253, 

míg egy euró 312 forintba került. Az elmúlt hónapban a külföldiek kezén lévő magyar 

állampapír-állomány 131 milliárd forinttal növekedett, és az időszak végén 3663 

milliárd forintot tett ki. 

A várakozások ellenére 

nem emelt kamatot a 

román jegybank. 

A cseh korona és a 

lengyel zloty is 

erősödött az euróval 

szemben. 
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A magyar jegybank Monetáris Tanácsa novemberi döntése értelmében a hitelfelvevők 

kamatkockázatát igyekeznek mérsékelni. Ebből a célból a Monetáris Tanács feltétel 

nélküli, 5 és 10 éves futamidejű monetáris politikai célú kamatcsere-eszközt (MIRS) 

(változó kamatozást cserél fix kamatozásúra) vezet be, amelynek 2018 első 

negyedévére vonatkozó keretösszegét 300 milliárd forintban határozta meg. Az 

eszközt – amelynek vonatkozásában az MNB kiemelten veszi figyelembe a hazai és a 

nemzetközi hozamgörbék egymáshoz képesti pozícióját - az MNB a korábbi IRS 

programjához hasonlóan kéthetente csütörtökön megrendezésre kerülő tendereken 

értékesíti. A korábbi jegybanki IRS-programokhoz képest stratégiai eltérés, hogy a 

MIRS használata nem feltételhez kötött, illetve ebből adódóan nincs mód az ügyletek 

MNB-vel történő lejárat előtti lezárására sem. Az elmúlt időszakban a MIRS-tendereket 

nagy túlkereslet mellett 2018. március 14-én és március 29-én (50-50 milliárd forint 

értékben) tartotta a jegybank. 

Az MNB egy célzott programot is indított február végén, amelyben jelzálogleveleket 

vásárol. A Monetáris Tanács a jelzáloglevél-vásárlási programtól a jelzáloglevél-

kibocsátás (elsősorban hitelintézetek, biztosítók, nyugdíjpénztárak és a külföld a 

tulajdonosai jelenleg a jelzálogleveleknek, de kismértékben a háztartások is 

tulajdonosok) emelkedését és a piaci aktivitás élénkülését várja. A program keretében 

az MNB hazai kibocsátók, nyilvános kibocsátású, forintban denominált, legalább 3 

éves eredeti és 1 éves aktuális hátralévő futamidejű, fix kamatozású jelzálogleveleit 

vásárolja. A programban való részvétel feltétele, hogy a jelzálogleveleknél a rendes 

fedezeten belül legalább 90 százalék legyen a fogyasztónak nyújtott (lakossági) 

jelzáloghitel aránya. A lehetséges vásárlások összesített felső korlátja kibocsátónként 

a teljes forgalomban lévő állomány 70 százaléka, illetve az MNB törekszik arra, hogy 

részesedése egy adott sorozat esetében se haladja meg a 70 százalékot. Az MNB 

adatai szerint a jegybank idén az elsődleges piacon 48 milliárd forintért, míg a 

másodlagos piacon 97 milliárd forint értékben vásárolt jelzálogleveleket. 

Az elmúlt hónapban az állampapírok piacán, a másodpiaci hozamgörbén a rövidebb 

futamidőknél a hozamok jóformán stagnáltak (2 és 5 bázispont közötti mértékben 

változtak). A hozamgörbe közepén 8-19 bázisponttal, a 10 éves állampapíroknál 27 

bázisponttal estek a hozamok. Összességében tehát a hozamgörbe laposabbá vált. A 

leghosszabb futamidőnél 2018. április 4-től 13 évről 20 évre változott a benchmark 

állampapír futamideje. Ennek megfelelően nem összehasonlítható a két adat. A 

rövidebb lejáratoknál az alacsony hozamok a likviditásbőségnek és az MNB 

lépéseinek köszönhetőek. A zsugorodó hosszabb lejáratú hozamok illeszkednek az 

általános, globális hozamcsökkenési trendbe. 

Az államadósság devizaaránya az elmúlt időszakban (2018 februárjának végére) 21,0 

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

meghatározott sávjában (15-25 százalék) található. 

Az elmúlt időszakra nem esett nagy nemzetközi hitelminősítői döntés a magyar 

államadósságról. Így továbbra is a befektetésre javasolt kategóriában, annak egyelőre 

az alsó besorolásán, a három nagy nemzetközi hitelminősítőből kettőnél pozitív 

kilátással szerepel a magyar államadósság besorolása. Az idei esztendőben 

várhatóan felminősítik Magyarország államadósságát a jelenleg pozitív kilátást adó 

nagy nemzetközi hitelminősítő intézetek. 

A Monetáris Tanács 

nem változtatott az 

irányadó rátán. 
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13. ábra A forint hozamgörbe alakulása (%) 

 

Forrás: ÁKK, Századvég 

 
A vállalatoknál 2018 februárjában a szezonálisan kiigazított adatok alapján a banki 

nettó forinthitel törlesztés 0,7 milliárd forintnak felelt meg. A devizahitelek 

tranzakcióinak nettó értéke 42,3 milliárd forintot tett ki, azaz a nem pénzügyi vállalatok 

februárban devizahiteleik állományát növelték. A kettő eredőjeként adódó februári 

teljes nettó hitelfelvét (szezonálisan igazítva) 41,0 milliárd forintnak felelt meg. 

14. ábra Vállalati hitelfelvétel (milliárd forint) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 

 
A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 171,5 milliárd forintot tett ki, 

ami majdnem 69 milliárddal kisebb összeg az előző hónapi értékhez képest. Az 

újonnan nyújtott euróhitelek összege 32 milliárd forint volt, ami enyhén alacsonyabb az 

előző havi értéknél. A vállalati szektor tehát kismértékben növelte árfolyam kockázati 

kitettségét. 

 

A hitelfelvétel volt 

jellemző a vállalatoknál. 



SZÁZADVÉG GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. HAVI JELENTÉS 

 
14 

Századvég előrejelzés
1
 

15. ábra 2018. I. negyedévi előrejelzésünk 

 
2017 2018 2018 2019 2019 

 éves I. II. III. IV. éves I. II. III. IV. éves 

Bruttó hazai termék (volumenindex) 4,0 3,9 4,2 4,1 4,1 4,1 3,5 3,2 3,2 3,0 3,2 

A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex) 4,7 4,7 5,0 4,3 5,2 4,8 3,8 5,0 3,9 3,2 4,0 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 16,8 2,5 8,9 6,9 10,5 7,2 0,5 2,2 1,2 0,5 1,1 

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 7,1 4,1 5,7 7,2 5,9 5,7 5,2 5,2 5,6 5,8 5,5 

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 9,7 4,2 5,8 6,5 7,6 6,0 4,3 5,5 5,0 5,0 5,0 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege (milliárd euró) 8,1 2,2 2,7 2,0 1,4 8,2 2,6 2,8 2,2 1,6 9,2 

Fogyasztóiár-index (%) 2,4 2,1 2,8 2,9 2,6 2,6 2,6 2,8 3,1 3,4 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 0,9 0,9 

Munkanélküliségi ráta (%) 4,2 3,8 3,7 3,7 3,6 3,7 3,6 3,6 3,6 3,4 3,6 

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 12,9 8,6 8,4 10,0 9,6 9,2 9,4 7,3 7,3 10,0 8,5 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában 3,6     3,7     4,2 

Külső finanszírozási képesség a GDP százalékában 6,0     6,9     7,1 

Az államháztartás ESA-egyenlege a GDP százalékában –2,1     –2,3     –1,6 

GDP-alapon számított külső kereslet (volumenindex) 2,4 2,3 2,2 2,2  2,1 2,2 2,0 2,0 2,0 1,9  2,0 

Forrás: MNB, KSH, Századvég-számítás 

 

16. ábra Az előrejelzésünk változása az előző negyedévhez képest 

 2018 

  
2017. 

december 
2018. március változás 

Bruttó hazai termék (volumenindex) 3,7 4,1 0,4 

A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex) 4,2 4,8 0,6 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 6,2 7,2 1,0 

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 5,4 5,7 0,3 

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák 
alapján) 

5,6 6,0 0,4 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege 
(milliárd euró) 

8,9 8,2 –0,7 

Fogyasztóiár-index (%) 3,0 2,6 –0,4 

A jegybanki alapkamat az időszak végén (%) 0,9 0,9 0,0 

Munkanélküliségi ráta (%) 3,9 3,7 –0,2 

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 8,6 9,2 0,6 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP 
százalékában 

3,5 3,7 0,2 

Külső finanszírozási képesség a GDP 
százalékában 

6,4 6,9 0,5 

Az államháztartás egyenlege a GDP 
százalékában 

–2,1 –2,3 –0,2 

GDP-alapon számított külső kereslet 2,1 2,2 0,1 

Forrás: Századvég-számítás 
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 Készítés dátuma: 2018. március 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. 


