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 2018 

GDP változása (%) 4,2 

Infláció (éves átlag, %) 2,6 

Bruttó keresetek  

(éves változás, %) 

10,9 

EUR/HUF (éves átlag) 312 

 

Júniusban az árak átlagosan 3,1 százalékkal haladták meg 

az egy évvel korábbi szintet. Ehhez nagyban hozzájárult a 

járműüzemanyagok 15,0 százalékos áremelkedése, ami 

1,1 százalékponttal növelte az inflációt. 

Az üzemanyagok árának emelkedését a forint árfolyamának gyengülése, 

illetve az olajárak emelkedése okozta. Az élelmiszerek ára éves 

összehasonlításban 3,4 százalékkal emelkedett, miközben a szeszes 

italoké és dohányáruké 5,9 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel 

korábban. Eközben a szolgáltatások ára 1,6 százalékkal, míg a háztartási 

energiáé 1,1 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Ezzel 

szemben a tartós fogyasztási cikkek ára átlagosan 1,1 százalékkal 

mérséklődött. 

Az ipar teljesítménye májusban a nyers adatok szerint 0,4 százalékkal 

haladta meg az egy évvel korábbit, ám itt a gyengébb növekedéshez a 

munkanaphatás is hozzájárult, hiszen ennek kiszűrésével 3,8 százalékos 

növekedés adódik. Folytatódott azonban az építőipar szárnyalása, itt 

éves alapon 15,1 százalékos növekedést mért a KSH. 

Tovább tart a reálbérek növekedése is, mely májusban 7,6 százalékot 

tett ki, amely nagyban hozzájárult a kiskereskedelmi forgalom 

7,2 százalékos bővüléséhez. 

A folyó fizetési mérleg egyenlege májusban negatív volt (–36,1 millió 

euró), amelyhez nagyban hozzájárult a jövedelmek kiáramlása: a 

befektetésekből származó jövedelmek külföldre utalása 1168,3 millió 

eurót tett ki. 

Forint hozamgörbe (%) 

 

Forrás: Datastream 
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Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

Június 24-én előrehozott választást tartottak Törökországban. Az elnökválasztást az 

eddig hatalmon lévő Recep Tayyip Erdogan nyerte meg, aki több mint 88 százalékos 

részvétel mellett a szavazatok 52,4 százalékát szerezte meg. A parlamenti 

választáson ellenben a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) a 600 fős 

parlamentben 293, míg a vele szövetséges nacionalista Nemzeti Mozgalom Pártja 

(MHP) 49 mandátumot szerzett. A választás eredményeként Erdogan folytathatja az 

elnöki rendszer kiépítését Törökországban. A piacok kedvezőtlenül reagálták a 

választási eredményekre: a török líra 3,7 százalékot esett a választások óta, míg év 

eleje óta már 24,3 százalékot. A 10 éves hozam ezzel szemben 1,66 százalékpontot 

emelkedett, míg a tőzsdeindex 6,2 százalékot zuhant az választások utáni 3 hétben. 

Nem segítette a pénzügyi piacok megnyugtatását, hogy Erdogan a vejét nevezte ki 

pénzügyminiszternek, illetve hogy az alapkamat csökkentése mellett érvelt, annak 

ellenére, hogy júniusban 14 éves csúcsra 15 százalékra emelkedett az infláció, 

valamint tovább emelkedett a folyó fizetési mérleg hiánya. 

Június végi ülésén némiképp váratlanul ismét emelte irányadó rátáját a Cseh Nemzeti 

Bank. Az alapkamat így már 1 százalék Csehországban, míg a kamatfolyosó ismét 

eltolásra került: az egy napos hitel kamata 1,5 százalékról 2 százalékra emelkedett, 

míg az egy napos betéti kamat 0,05 százalék maradt. A lépést a jegybank a vártnál 

nagyobb külső inflációs nyomással magyarázta, azon belül is az emelkedő olajárakkal. 

A kamatdöntésben közrejátszó másik tényező a korona árfolyama volt, amely április  

közepe  óta 2,4 százalékkal gyengült az euróval szemben. Azonban a jegybank 

kiemelte, hogy csak figyelemmel kíséri az árfolyam alakulását, beavatkozni nem kíván 

abba. Az infláció Csehországban az idei két kamatemelés ellenére is jóval a 2 

százalékos jegybanki cél fölé, 2,6 százalékra emelkedett a júniusi adatok alapján. Ez 

0,7 százalékponttal magasabb, mint amit a jegybank a májusi inflációs jelentésében 

várt. Az eltérést a Cseh Nemzeti Bank az olaj- és élelmiszerárak várakozásokat 

meghaladó emelkedésével indokolja, amelyet erősített az indirekt adók 2,5 százalékos 

emelése. 

SZIGMA indikátoraink 

A magyar gazdaság állapotát kifejező SZIGMA CI indikátor értéke júniusban az elmúlt 

7 hónap során először a pozitív tartományba került, vagyis a második negyedév végén 

trend feletti ütemben bővült a gazdaság. Habár az előző havi ütemnél lassabban, de 

éves szinten 3,2 százalékkal emelkedett az új ipari rendelések volumene, elsősorban 

az exportrendelések 3,7 százalékos növekedése következtében, így várhatóan az ipar 

továbbra is hozzájárul majd a gazdaság bővüléséhez. Nem csak az iparban, hanem az 

építőiparban is lassult a szerződésállomány növekedése. Azonban a hóvégi 

szerződésállomány éves alapon mért 67,4 százalékos bővülése alapján a májusi 15,1 

százalékos éves növekedés tartósan fennmaradhat az ágazatban. 

A hazai gazdaság rövidtávú teljesítményével szembeni várakozásainkat kifejező 

SZIGMA LEAD indikátor alapján az év hátralévő részében trend fölötti bővülésre lehet 

számítani. Az Ifo Business Climate Index, amely a német piac üzleti 

hangulatváltozását méri júniusban 0,5 ponttal 101,8 pontra csökkent elsősorban a 

kereskedelmi háború következtében, amely azonban megegyezik a tavalyi év azonos 

SZIGMA indikátorunk 

alapján trend feletti 

mértékben nő a 

gazdaság.  

Erdogan nyerte a török 

választást – a piacok 

kedvezőtlenül reagáltak. 
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időszakának értékével. A csökkenés ellenére az index továbbra is magas szinten áll, 

így a külső környezet várhatóan továbbra is kedvező marad a hazai növekedés 

szempontjából. . A várakozásoknak megfelelően a kiskereskedelmi forgalom is tovább 

bővült Magyarországon, így várhatóan továbbra is jelentős mértékben hozzájárulhat a 

növekedés alakulásához. A kiskereskedelmi forgalom növekedésével együtt a 

fogyasztói bizalmi index is emelkedett, havi alapon 0,2, míg éves alapon 7,9 ponttal, 

azonban az index értéke továbbra is negatív, vagyis van még tér a bizalom és így a 

forgalom javítására. Összességében továbbra is kiegyensúlyozott, minden szektort 

érintő 4 százalékot meghaladó gazdasági növekedést várunk 2018-ra, amelyet 

elsősorban a beruházási aktivitás, illetve a dinamikusan bővülő reálbérek hajthat. 

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

 

Forrás: Századvég 

 

Reálgazdaság 

Májusban az ipar termelése 0,4 százalékkal nőtt a nyers és 3,8 százalékkal a 

munkanaphatástól megtisztított adatok alapján az előző év azonos időszakához 

képest. Az előző hónaphoz képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított mutató 

szerint a növekedés 1,9 százalék volt. 2017 májusához képest az ipar értékesítésének 

volumene 0,3 százalékkal csökkent, amelyen belül az export érétkesítések 

2,0 százalékkal mérséklődtek, miközben a belföldi értékesítések 2,9 százalékkal 

emelkedtek. 

Az ipar májusban 

0,4 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 ipar egyes alágai közül a kis súlyú bányászat kibocsátása 38,2 százalékkal haladta 

meg az egy évvel korábbit, a feldolgozóiparé 0,6 százalékkal növekedett, míg az 

energiaiparé 8,9 százalékkal visszaesett. A feldolgozóiparon belül legnagyobb 

mértékben (16,3 százalék) a vegyipar teljesítménye növekedett, de 10 százalékot 

meghaladó mértékben nőtt a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 

ágazat (11,8 százalék) valamint a villamos berendezés gyártása ágazat 

(11,3 százalék) teljesítménye. A jelentős súlyú járműgyártás teljesítménye 

5,2 százalékkal esett vissza. Ennél is jobban csökkent a gépgyártás (20,1 százalék), a 

textilipar (9,7 százalék), illetve a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás (7,1 százalék) 

teljesítménye. Bár az ipar új rendelésállománya 3,2 százalékkal magasabb volt, mint 

egy évvel korábban, a teljes rendelésállomány 6,2 százalékkal elmarad az egy évvel 

korábbitól. Az új rendeléseken belül az export rendelések 3,7 százalékos növekedést 

mutatnak, miközben a belföldi rendelések stagnálnak. A teljes rendelésállományon 

belül a belföldi rendelésállomány 5,9 százalékkal növekedett, miközben az export 

rendelésállomány 7,0 százalékkal csökkent. 

Májusban tovább folytatódott az építőipar teljesítményének emelkedése, az ágazat 

kibocsátása az egy évvel korábbit 15,1 százalékkal haladta meg. Áprilishoz képest a 

szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok szerint a növekedés 

6,1 százalékos volt. Az előző év azonos időszakához képest mind az épületeknél, 

mind az egyéb építményeknél bővülés történt. Az előbbinél 8,8, az utóbbinál 

23,7 százalék volt a növekedés mértéke. A KSH tájékoztatása szerint a növekedéshez 

az ipari épületek építése, valamint az út-, vasút- és közműépítések járultak leginkább 

hozzá. Az építőipar rendelésállománya alapján a jövőben is várható az ágazat 

teljesítményének növekedése. Bár az új szerződések állománya 10,7 százalékkal 

elmarad az egy évvel korábbitól, az ágazat teljes szerződésállománya így is 67,4 

százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. Az új szerződéseken belül az 

épületeknél 33,0 százalékos növekedés, míg az egyéb építményeknél 24,4 százalékos 

csökkenés történt. Ezzel szemben a teljes szerződésállomány esetében az 

épületeknél és az egyéb építményeknél is növekedés történt, 9,3, illetve 91,1 

százalékos. 

Májusban az építőipar 

teljesítménye 

15,1 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 áprilisában a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers adatok 

alapján 4,4, naptárhatástól megtisztítva pedig – főként a húsvéthatás következtében – 

6,1 százalékkal növekedett az előző év azonos időszakához képest. A májusra 

vonatkozó első becslés szerint a nyers adatok alapján 7,2, míg a naptárhatástól 

megtisztított adatok alapján 7,8 százalékos forgalombővülést figyeltek meg. Az év 

ötödik hónapjában az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi 

üzletekben a forgalom 5,8, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 9,7, míg az 

üzemanyag-kiskereskedelmi üzletekben 8,1 százalékkal haladta meg az előző év 

azonos időszaki adatát. 

4. ábra Kiskereskedelmi forgalom volumene (2016. január = 100%) és bizalmi 

indexe 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Eurostat, Századvég 

 

A csomagküldő és internetes szaküzletek értékesítési volumenének évek óta tartó 

bővülése áprilisban is folytatódott, és a naptárhatástól megtisztított adatok alapján 21,1 

százalékkal nőtt a forgalmuk az előző év azonos időszakához viszonyítva. Jelentős 

mértékű növekedést figyeltek meg továbbá az iparcikk jellegű vegyes, valamint a textil, 

ruházati és lábbeli üzletek forgalmának esetében: előbbinél 20,3, utóbbinál pedig 18,4 

százalékkal nőtt az eladási volumen. 10 százalékot meghaladó mértékben bővült 

továbbá az illatszer (13,5 százalék), illetve a használtcikk (12,2 százalék) üzletek 

A kiskereskedelmi 

forgalom áprilisban 4,4, 

míg májusban 7,2 

százalékkal növekedett. 
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forgalma. A számítástechnika és egyéb iparcikkek esetében 6,0, a gyógyszer, 

gyógyászati termékek esetében 4,7, az élelmiszer, ital, dohányáru esetében 4,3, a 

bútor, műszaki cikk esetében 3,9, az élelmiszer jellegű vegyes esetében 1,4 

százalékos forgalomnövekedést figyeltek meg. A gépjármű üzemanyag-forgalom 8,7 

százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Mérséklődött 

ellenben a könyv, újság és papíráru boltok forgalmának volumene: éves viszonylatban 

2,8 százalékkal csökkentek az eladások. 

Májusban 2 ezer fővel tovább emelkedett a foglalkoztatottak szezonálisan kiigazított 

száma, amely így elérte a 4 470 ezer főt. Az aktívak szezonálisan kiigazított száma 

ezzel szemben ezer fővel csökkent. A két hatás eredőjeként tovább mérséklődött a 

munkanélküliek száma, az év ötödik hónapjában az aktívak közül már csak 170 ezren 

nem rendelkeztek álláshellyel. Az alkalmazottak száma ezzel szemben májusban 2 

ezer fővel emelkedett 3 millió 67 ezer főre a szezonálisan igazított adatok alapján. 

Hasonlóan a korábbi időszakokhoz az év ötödik hónapjában is a versenyszféra volt a 

növekedés hajtóereje, ahol egy hónap alatt 3 ezer fővel nőtt az alkalmazotti létszám, 

míg a közszférában ezer fővel csökkent. Havi alapon nem csökkent tovább a 

közfoglalkoztatottak száma, továbbra is 136 ezren dolgoznak a Start-

munkaprogramokban, azonban éves szinten ez 35 ezer fős mérséklődést jelent. A 

májusi adatok alapján a munkanélküliségi ráta változatlanul 3,7 százalék a 

szezonálisan igazított adatok alapján, amely Csehország és Németország után a 

legalacsonyabb az Európai Unióban. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2017 februárja óta a leglassabb ütemben, 10,6 százalékkal emelkedett a bruttó 

átlagbér a májusi adatok alapján. Több mint egy év után ismét a vállalkozások 

esetében volt gyorsabb a béremelkedés (10,6 százalék), míg a közszférában 9,9 

százalékkal emelkedtek az átlagos kereseteket. A bérek továbbra is dinamikus 

növekedéshez a minimálbér és a garantált bérminimum év eleji 8, illetve 12 

százalékos emelése, a közszféra és az állami vállalatok bérrendezései, valamint a 

munkaerőhiány játszott szerepet. Májusban a nettó átlagbér szintén 10,6 százalékkal 

217 778 forintra emelkedett, amely a 2,8 százalékra gyorsuló inflációt is figyelembe 

véve 7,6 százalékos reálbér növekedést jelent. Ez ugyan elmarad a korábbi hónapok 

10 százalék körüli vagy afölötti növekedésétől, azonban továbbra is jelentős 

mértékben javítja a bérből élők helyzetét. 

A munkanélküliségi ráta 

3,7 százalék. 

 

Májusban a nettó 

reálbérek 7,6 

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

 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Külső egyensúly 

A KSH 2018 áprilisára vonatkozó adatai alapján a termékexport euróban számított 

értéke 11 százalékkal, míg az importé 16 százalékkal emelkedett éves bázison. A 

külkereskedelmi mérleg többlete 517 millió eurót tett ki, így az előző év azonos 

hónapjához képest 282 millió euróval csökkent. 

Áprilisban az egy évvel korábbihoz képest a gépek és szállítóeszközök kivitele 14 

százalékkal, behozatala 13 százalékkal növekedett. A feldolgozott termékek 

exportvolumene 12 százalékkal, míg az importvolumene 19 százalékkal emelkedett. 

Az energiahordozók importvolumene 36 százalékkal nőtt. A kőolaj és kőolajtermékek 

behozatala megközelítőleg 40 százalékkal nőtt, míg a kivitele 25 százalékkal csökkent 

az egy évvel ezelőttihez képest. A villamos energia behozatala kismértékben 

emelkedett. 

A 2018 májusára vonatkozó első becslés alapján a külkereskedelmi mérleg aktívuma 

577 millió eurót tett ki. Ez 245 millió euróval kevesebb, mint az egy évvel korábbi érték. 

Az export euróban számított értéke gyakorlatilag nem változott, míg az importé 2,9 

százalékkal nőtt éves összevetésben. 

7. ábra Külkereskedelmi egyenleg (millió euró) 

 

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

 

Májusban negatív volt a 

folyó fizetési mérleg 

egyenlege 
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A folyó fizetési mérleg egyenlege 2018 májusában –36,1 millió eurót tett ki, amely 

jelentősen alulmúlja az előző évben mértet (630,3 millió euró). Az MNB által az idei 

első öt hónapjának becsült értéke (1 586,4 millió euró) is kisebb a folyó fizetési mérleg 

2017 január-májusi értékénél (2583,1 millió euró). 

Az Európai Unió válasza 

Donald Trump amerikai elnök május 8-án jelentette be, hogy az Egyesült Államok 10 

százalékos vámot vet ki az alumínium, és 25 százalékosat az acél behozatalára. A 

vámok az Európai Unió vonatkozásában június 1-jén léptek életbe. Válaszul az 

Európai Unió – amellett, hogy a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) fordult –, 

több termékre vetett ki jellemzően 25 százalékos vámot. Tekintettel arra, hogy az 

Európai Unióban a kereskedelempolitika közös, így az importra vonatkozó vámok 

Magyarországot is érintik. Az import által érintett termékek behozatala az Európai 

Unióba mintegy 2,8 milliárd dollárt tesz ki.  

Bár az Egyesült Államok hazánk fontos külkereskedelmi partnere, de jelentősége 

inkább a szolgáltatásoknál nagy, ahol az import 9,6 százaléka köthető az Egyesült 

Államokhoz, amellyel 2017-ben a második legfontosabb partnerországunk volt 

Németország után. Ezzel szemben a termékek behozatalánál az Egyesült Államok 

részesedése a magyar importból csupán 2,1 százalék, amellyel 13. legfontosabb 

partnerországunk.  

Az importvám meglehetősen különböző termékeket érint: ide tartozik például a 

bourbon whiskey, különböző dohánytermékek, acélcsövek, a vesebab, manikűr- és 

pedikűrkészítmények, szempilla- és szemhéjfestékek, csavarok, csavaranyák, 

létrák, ruházati termékek, a kukorica valamint a rizs. Magyarország a vám által 

importált termékekből 2017-ben 506,6 milliárd forint értékben importált, amely 

importból 5,7 milliárd forint származott az Egyesült Államokból, vagyis ezen 

termékek behozatalának 1,1 százalékát érinti a vám. Ez a teljes amerikai 

termékimportunk 0,9, míg a teljes termékimportunk 0,02 százaléka. Ez alapján tehát 

a vám nyomán érdemi inflációs hatás egyelőre nem várható. 

Lehetnek azonban olyan termékek, amelyek árára az intézkedésnek érdemi hatása 

lesz. A bourbon whiskey importjának 55,8 százaléka származik az Egyesült 

Államokból, amely 2017-ben 1,2 milliárd forintot, tehát a teljes vám által érintett 

import 21,1 százalékát tette ki. Ezt követi a rozsdamentes acélcső behozatalának 

volumene (767 millió forint 2017-ben), a homogenizált vagy visszanyert dohány 

importjának értéke (725 millió forint), illetve a hegesztett kör keresztmetszetű cső 

behozatala (634 millió forint). Jelentős értékű, 464 millió forint a vesebab importja az 

Amerikai Egyesült Államokból is, amely a termék teljes magyar importjának 25,3 

százalékát teszi ki. 

A vállalatokat az intézkedés kétféleképpen érintheti. Egyrészt lehetnek olyan 

vállalkozások, akik az alapanyagárak növekedésével szembesülhetnek, ugyanakkor 

az intézkedés más vállalkozások számára lehetőséget is teremthet, hiszen új 

piacokat nyithat meg előttük az amerikai import megdrágulásával. 

Költségvetési helyzet 

Az idei év júniusának végéig az államháztartás központi alrendszerének hiánya 1420,5 

milliárd forintot ért el. A központi költségvetés hiánya 1476,3 milliárd forinton alakult, 

azonban az elkülönített állami pénzalapok 15,3 milliárd forintos, a társadalombiztosítás 

Az első hat hónapban 

1420,5 milliárd forint 

volt a költségvetés 

hiánya. 
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pénzügyi alapjai pedig 40,5 milliárd forintos többletet mutattak. Az éves célt jelenleg 60 

milliárd forinttal meghaladó hiány továbbra is jelentős mértékben a hazai és uniós 

fejlesztési kiadások növekedésének köszönhető, ami összhangban van a kormány 

költségvetési politikájával, amelynek középpontjában továbbra is a gazdasági 

növekedés ösztönzése és a magyar családok támogatása áll. 

Az államháztartás bevételeit illetően az idei első félévben általános forgalmi adóból 

214,2 milliárd forinttal (13,7 százalékkal), személyi jövedelemadóból 128,3 milliárd 

forinttal (13,9 százalékkal), a biztosítottak által fizetett nyugdíj-, egészségbiztosítási és 

munkaerő-piaci járulékokból pedig 141,2 milliárd forinttal (6,1 százalékkal) magasabb 

összegben alakultak a bevételek az előző év azonos időszakához képest. 

8. ábra Költségvetési hiány (január–június, milliárd forint) 

 

Forrás: NGM 

 

Az első hathavi egyenleg alakulásában továbbra is a legmeghatározóbb szerepet az 

uniós programokkal kapcsolatos kifizetések játszották, amelyek értéke az előző év 

azonos időszakában mérthez képest 6,9 százalékkal alakult magasabban, és így 

elérte az 1118,4 milliárd forintot, ugyanakkor az uniós programokat fedező bevételek 

eddig 162 milliárd forinton teljesültek. A fejlesztések közül a ráfordítások súlyát 

tekintve olyan programok emelhetőek ki, mint a közútépítés és közúthálózat felújítása, 

a Modern Városok Program beruházásai, Egészséges Budapest Program 

megvalósítása, továbbá a MRE Bethesda Gyermekkórház és a Budai Irgalmasrendi 

Kórház közös fejlesztése. A hazai és az uniós fejlesztésekre fordított kiadások mellett 

júniusban a kamatkiadások is jelentős összegben (268 milliárd forintban) teljesültek, 

ugyanis több – javarészt 2008 és 2014 között kibocsátott, hosszú futamidejű, fix 

kamatozású – kötvénysorozatnak is ekkorra esett a kamatfizetési időpontja. 

Monetáris folyamatok 

2018 júniusában a fogyasztói árak átlagosan 3,1 százalékkal voltak magasabbak az 

egy évvel korábbi szintjüknél. Az elmúlt hónapokban, a szeszesitalok, dohánytermékek 

és a járműüzemanyagok ára növekedett a legnagyobb mértékben, így ezek húzták 

felfelé a legjobban az inflációt. A szeszesitalok, dohánytermékek ára az előző év 

azonos időszakához viszonyítva 5,9 százalékkal, a járműüzemanyagoké pedig 15,0 

százalékkal növekedett. A szeszesitalok, dohánytermékek esetében az árnövekedés 

továbbra is a korábbi jövedéki adó emelések hatásával, a járműüzemanyagok pedig az 

olaj világpiaci árának a növekedésével, illetve a forint gyengülésével magyarázható. 

Júniusban éves szinten 

3,1 százalék volt az 

infláció. 
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Az élelmiszerek ára átlagosan 3,4 százalékkal nőtt az év hatodik hónapjában, 

amelyhez nagyban hozzájárult a tojás (10,1 százalékos), a tejtermékek (9,0 

százalékos), a vaj, vajkrém (12,2 százalékos), a száraztészta (11,2 százalékos), a 

burgonya (13,7 százalékos), valamint az éttermi étkezés (6,1 százalékos) 

árnövekedése. Az élelmiszereken belül növekedett az ára továbbá a baromfihúsnak 

(4,6 százalékkal), a kenyérnek (4,3 százalékkal) és a friss zöldségeknek (2,6 

százalékkal), ellenben az egy évvel korábbi szinthez képest olcsóbb lett a sertéshús (–

2,0 százalékkal), a cukor (–22,1 százalékkal) és a belsőségek (–2,7 százalékkal) ára 

is. A háztartási energia 1,4 százalékkal drágult 2017 júniusához képest, amelyhez a 

tűzifa (13,2 százalékos) és a palackos gáz (4,6 százalékos) árnövekedése járult 

hozzá. Továbbra sem emelkedett a távfűtés, a vezetékes gáz és az elektromos 

energia ára sem. 2018 júniusában a ruházkodási cikkek 0,6 százalékkal többe, míg a 

tartós fogyasztási cikkek 1,1 százalékkal kevesebbe kerültek, mint az előző év azonos 

időszakában. 

A szolgáltatások 1,6 százalékkal drágultak júniusban, amely leginkább a lakbér (4,1 

százalékos), az egészségügyi szolgáltatások (3,6 százalékos), az oktatás (2,7 

százalékos), a sport-, múzeumi belépők (4,6 százalékos), illetve a belföldi üdülés (7,5 

százalékos) árnövekedésével magyarázható. Csökkent az ára a szolgáltatásokon belül 

a telefon, internetnek (–5,1 százalékkal) és a TV- előfizetésnek (–2,7 százalékkal). A 

korábbi csökkenésektől eltérően minimálisan, vagyis 0,1 százalékkal drágább lett a 

külföldi üdülés, az alacsony bázisidőszaki adat, illetve a forint gyengülésének 

következtében. Az egyéb cikkek, üzemanyagok átlagos ára átlagosan 6,2 százalékkal 

haladta meg az egy évvel korábbi szintet, amelyet legfőképp a járműüzemanyagok 

15,0 százalékos drágulása hajtott felfelé, azonban mérsékelte azt a tankönyvek 58,7 

százalékos árcsökkenése. 

Az MNB által közölt inflációs alapmutatók szerint, a maginfláció változatlanul 2,4, míg 

az indirekt adóktól szűrt maginfláció 2,3 százalékos volt júniusban. A ritkán változó áru 

termékek 2,4 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban. A keresletérzékeny 

infláció 2,1 százalékos volt, továbbra is elmaradt a maginflációtól A Monetáris Tanács, 

június 19-ei üléséről kiadott közlemény alapján, az MNB szerint az olajár- változása 

átmeneti, így az inflációt növelő hatásának a kifutásával, a középtávú 3 százalékos 

inflációs cél továbbra is 2019 közepére érhető el fenntarthatóan. A Monetáris Tanács 

úgy véli, hogy az inflációs cél fenntartható szintjének  elérése érdekében az alapkamat 

szinten tartása, valamint a jelenlegi laza monetáris politika megtartása szükséges, amit 

a volatilis nemzetközi környezetben a jelenlegi eszköztár alkalmazásával kíván 

biztosítani. 
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9. 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 változatlanok maradtak az eurózónában és az Egyesült Államokban a 

monetáris kondíciók. 

A román jegybank a piaci várakozásokkal (25 bázispontos emelést vártak) ellentétben 

nem változtatott irányadó rátáján és 2,5 százalékon hagyta azt. Az emelés indoka a 

magas inflációs ráta lehetett volna. A cseh jegybank azonban 25 bázisponttal emelte 

irányadó rátáját, ami immáron 1 százalékon áll.  A piacot meglepte a jegybank lépése, 

hiszen egyrészt a korábbi kétszer 25 bázispontos emelést a jegybank a 

magánszektornak nyújtott hitelezés túlfűtöttségével indokolta, itt pedig okként a magas 

inflációt jelölték meg. 

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

 

Forrás: Datastream 

 
A régiós folyamatok kismértékű változásokat indukáltak a vizsgált pénzügyi 

mutatókban. A cseh korona árfolyama 0,5 százalékkal, míg a lengyel zlotyé 0,4 

százalékkal gyengült az euróval szemben. Az országkockázati felár (az 5 éves CDS) 

Csehországban 1 bázisponttal 39 bázispontra emelkedett, míg Lengyelországban (1 

bázisponttal) 67 bázispontra csökkent. 

Kamatot emelt a cseh 

jegybank. 

A cseh korona és a 

lengyel zloty is gyengült 

az euróval szemben. 
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A hazai pénzpiaci mutatók az elmúlt időszakban vegyesen alakultak. Az 5 éves CDS 

értéke 2 bázisponttal 91 bázispontra csökkent, továbbá az elmúlt hónapban a forint 

árfolyama a svájci frankkal szemben 0,4 százalékkal, az amerikai dollárral szemben 

0,8 százalékkal erősödött, míg az euróval szemben 0,7 százalékkal gyengült. Az 

időszak végén így egy svájci frank 279, egy amerikai dollár 277, míg egy euró 325 

forintba került. A jegybank többször is helyesen hangsúlyozta, hogy inflációs célja van, 

amelyet véleménye szerint nem veszélyeztet a gyenge forintárfolyam. A gyenge 

forintárfolyam két területen okozhat problémákt:  egyrészt az importált infláció révén 

esetleg túlzottan magas inflációs ráta alakulhat ki, másrészt pedig az államadósság 

devizaarányának szintje 21 százalék, amely ugyan markánsan csökkent, de egy 

tartósan gyengébb forintárfolyam esetén a GDP arányos adósság előírt 

csökkentésének betartását nehezíti meg. A forint euróárfolyama a július 2-i mélypont 

után erősödött (2018. július 10.:325,32). Az elmúlt hónapban a külföldiek kezén lévő 

magyar állampapír-állomány 106 milliárd forinttal csökkent, és az időszak végén 3591 

milliárd forintot tett ki. 

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 három 

negyedévére vonatkozó keretösszegét 900 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. június 21-én és július 5-én (50-50 milliárd forint 

értékben) tartotta a jegybank. Változás az eddigiekhez képest, hogy a jegybank e két 

alkalommal az 5 éves a korábbi 10 milliárd forintos keretösszeget 20 milliárdra emelte, 

míg a 10 éves keretet 40 milliárdról 30 milliárd forintra csökkentette. 

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

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

kibocsátás emelkedését és a piaci aktivitás élénkülését várja. Az MNB adatai szerint a 

jegybank idén (június végéig) az elsődleges piacon 62,8 milliárd forintért, míg a 

másodlagos piacon 116,7 milliárd forint értékben vásárolt jelzálogleveleket. 

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

futamidőknél a hozam kis mértékben változott, 2 bázisponttal csökkent és 5 

bázisponttal emelkedett. A hozamgörbe közepén 18-27 bázisponttal emelkedtek a 

hozamok. Míg 10 éves állampapíroknál 3 bázisponttal, a leghosszabb lejáratnál a 20 

éves állampapírnál pedig 25 bázisponttal csökkent a hozam. A rövidebb lejáratoknál 

az alacsony hozamok a likviditásbőségnek és az MNB lépéseinek köszönhetőek. 

Összességében a hozamgörbe laposabbá vált. 

Az államadósság devizaaránya az elmúlt időszakban (2018 májusának végén) 21,0 

százalékon stagnált, 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 

államadósság besorolásáról. Így továbbra is a befektetésre javasolt kategóriában, 

A Monetáris Tanács 

nem változtatott az 

irányadó rátán. 
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annak egyelőre az alsó besorolásán, a három nagy nemzetközi hitelminősítőből 

kettőnél pozitív kilátással szerepel a magyar államadósság besorolása. 

11. ábra A forint hozamgörbe alakulása (%) 

 

Forrás: ÁKK, Századvég 

 
A vállalatoknál 2018 májusában a szezonálisan kiigazított adatok alapján a banki nettó 

forinthitel felvét 27,5 milliárd forintnak felelt meg. A devizahitelek tranzakcióinak nettó 

értéke 61,7 milliárd forintot tett ki, azaz a nem pénzügyi vállalatok áprilisban 

devizahiteleik állományát növelték. A kettő eredőjeként adódó májusi teljes nettó 

hitelfelvét (szezonálisan igazítva) 90,9 milliárd forintnak felelt meg. 

12. ábra Vállalati hitelfelvétel (milliárd forint) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 

 
A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 158,1 milliárd forintot tett ki, 

ami 31 milliárddal kisebb összeg az előző havi értékhez képest. Az újonnan nyújtott 

euróhitelek összege 112,4 milliárd forint volt, ami 82 milliárddal nagyobb az áprilisi 

értéknél. A vállalati szektor tehát jelentős mértékben növelte árfolyam kockázati 

kitettségét. 

 

A hitelfelvétel volt 

jellemző a vállalatoknál. 
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Századvég előrejelzés
1
 

13. ábra 2018. II. negyedévi előrejelzésünk 

 
2017 2018 2018 2019 2019 

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

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

A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex) 4,7 5,9 4,8 4,2 5,3 5,1 4,2 4,5 3,5 3,9 4,0 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 16,8 17,1 13,5 7,8 9,7 12,0 5,6 2,0 3,4 2,4 3,4 

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 7,1 3,5 5,6 7,3 6,0 5,6 5,6 4,9 4,8 4,9 5,1 

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

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

Fogyasztóiár-index (%) 2,4 2,0 2,7 2,8 2,8 2,6 3,0 3,2 3,2 3,1 3,1 

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 3,9 3,7 3,6 3,5 3,7 3,5 3,4 3,4 3,3 3,4 

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

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában 2,9     3,3     3,9 

Külső finanszírozási képesség a GDP százalékában 4,1     6,5     6,8 

Az államháztartás ESA-egyenlege a GDP százalékában –2,0     –2,0     –1,6 

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

Forrás: MNB, KSH, Századvég-számítás 

 

 

14. ábra Az előrejelzésünk változása az előző negyedévhez képest 

 2018 2019 

  
2018. 

március 
2018. június változás 2018. 

március 
2018. június változás 

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

A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex) 4,8 5,1 0,3 4,0 4,0 0,0 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 7,2 12,0 4,8 1,1 3,4 2,3 

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 5,7 5,6 –0,1 5,5 5,1 –0,4 

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák 
alapján) 

6,0 6,2 0,2 5,0 4,3 –0,7 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege 
(milliárd euró) 

8,2 7,8 –0,4 9,2 9,0 –0,2 

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

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

Munkanélküliségi ráta (%) 3,7 3,7 0,0 3,6 3,4 –0,2 

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 9,2 10,9 1,8 8,5 8,9 0,4 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP 
százalékában 

3,7 3,3 –0,4 4,2 3,9 –0,3 

Külső finanszírozási képesség a GDP 
százalékában 

6,9 6,5 –0,4 7,1 6,8 –0,3 

Az államháztartás egyenlege a GDP 
százalékában 

–2,3 –2,0 0,3 –1,6 –1,6 –0,2 

GDP-alapon számított külső kereslet 2,2 2,3 0,1 2,0 2,0 0,0 

Forrás: Századvég-számítás    
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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. 


