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4,8 százalékkal nőtt a 

gazdaság a II. negyedévben. 
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 2018 

GDP változása (%) 4,4 

Infláció (éves átlag, %) 2,8 

Bruttó keresetek  

(éves változás, %) 

10,6 

EUR/HUF (éves átlag) 318 

 

A gazdaság II. negyedéves bővüléséhez termelési oldalról 

most is elsősorban a piaci szolgáltatások járultak hozzá, 

míg felhasználási oldalon a fogyasztás és a beruházások 

voltak a növekedés motorjai. 

A II. negyedévben a gazdaság növekedése ismét kedvezőbben alakult a 

várakozásoknál. A nyers adatok szerint a bővülés 4,8 százalék volt, míg 

a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján a bővülés 

4,6 százalékot ért el. Az előző negyedévhez képest a növekedés 

1,0 százalék volt.  

Termelési oldalról a mezőgazdaság hozzáadott értéke 3,2 százalékkal, 

az iparé 3,6 százalékkal az építőipar 23,7 százalékkal, míg a szolgáltató 

ágazatok 4,3 százalékkal növelték termelésüket. 

Felhasználási oldalról a fogyasztás 5,3 százalékkal nőtt, amelyhez a 

reálbérek dinamikus emelkedése járult hozzá. A bérek az év első hét 

hónapjában12,1 százalékkal növekedtek. 

A GDP növekedéséhez hozzájárult a beruházások bővülése is, mely 

15,0 százalékot tett ki. Ezt a magánvállalatok beruházásai a 

lakásépítések számának növekedése (melyet a CSOK és a 

kedvezménye áfakulcs támogatott) valamint az uniós forrásokból 

végrehajtott fejlesztések és különböző kormányzati programok (például 

Modern Városok) segítették. A nettó export alakulása 0,5 százalékponttal 

lassította a növekedést.  

Az infláció augusztusban 3,4 százalékot tett ki. Az inflációs célt 

kismértékben meghaladó mértékű pénzromláshoz leginkább a 

járműüzemanyagok árának 16,3 százalékos emelkedése járult hozzá, 

amelyet az olaj árának emelkedése és a forint gyengülése okozott. 

Forint hozamgörbe (%) 

 

Forrás: Datastream 
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Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

Újabb fordulatot vett a kereskedelmi háború az Egyesült Államok és Kína között. 

Szeptember 17-én Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy újabb, közel 

200 milliárd dollár értékű kínai árura vet ki 10 százalékos vámot szeptember 24-e után, 

amely vám az év végén 25 százalékra emelkedik. Emellett Trump bejelentette, hogy 

amennyiben a kínai vezetés válaszlépésre szánja el magát és nem változtat 

kereskedelmi gyakorlatán, további 267 milliárd dollár értékű kínai importra vet ki 

vámot, amelynek köszönhetően a teljes kínai behozatal vámkötelessé válna. A most 

kivetett vámok több ezer terméket, így az amerikai fogyasztók széles rétegét érintik, a 

bőröndöktől kezdve a tenger gyümölcseiig, azonban a Trump által a Kínában való 

gyártás miatt kritizált Apple termékeire nem vonatkozik a vám. A kínai vezetés válaszul 

szintén szeptember 24-étől 5, illetve 10 százalékos pótlólagos vámot vet ki 60 milliárd 

dollár értékű amerikai import termékre. 

Tovább romlott a feltörekvő piacok helyzete az elmúlt Időszakban. A problémák a török 

belpolitikai helyzetből és az USA-val való szembenállásból indultak ki, amelynek 

köszönhetően a török líra év eleje óta gyors ütemben, már közel 67 százalékkal 

gyengült a dollárral szemben. A török jegybank szeptember 13-án 625 bázisponttal 

24 százalékra emelte irányadó rátáját, köszönhetően annak, hogy az infláció 

augusztusban megközelítette a 18 százalékot és tovább gyorsulhat. A piaci 

várakozásokat meghaladó kamatemelés ideiglenesen megnyugtatta a piacokat, 

azonban később ismét gyengülni kezdett a líra a dollárral szemben. A török 

fejlemények a többi feltörekvő országra is kihatással voltak. A legsúlyosabb helyzet 

Argentínában alakult ki, ahol a peso év eleje óta már 114,5 százalékkal gyengült a 

dollárral szemben. Annak ellenére, hogy április óta 32,75 százalékponttal 

60 százalékra emelte irányadó rátáját az argentin jegybank, az infláció augusztusban 

34,4 százalékra emelkedett. Argentínában a legnagyobb problémát elsősorban az 

jelenti, hogy az állam dollárban van eladósodva és nem rendelkezik elegendő 

tartalékkal. Ennek köszönhetően ismét az IMF-hez kellett fordulnia mentőövért, 

amelyet azonban a korábbi megszorítások miatt nem támogat a lakosság. 

SZIGMA indikátoraink 

A magyar gazdaság állapotáról képet adó SZIGMA CI indikátor augusztusban 

továbbra is negatív tartományban tartózkodott, vagyis az idei év nyolcadik hónapjában 

trend alatti mértékben bővült a gazdaság. Éves szinten ismét jelentős mértékben, 

12 százalékkal növekedett az új ipari rendelések volumene, amelyhez úgy a belföldi 

(15,3 százalék), mint az exportrendelések (11,4 százalék) bővülése hozzájárult. Az 

ipari termelés szezonálisan és naptárhatástól megtisztított volumenindexe is 

emelkedett, ennek nyomán az ipar kibocsátása várhatóan továbbra is támogatja majd 

a hazai gazdaság növekedését. Számottevően gyorsult az építőipari 

szerződésállomány bővülési üteme is: a hó végi szerződésállomány az előző év 

azonos időszakához képest 61,5 százalékkal nőtt. Érdemi csökkenést figyeltek meg a 

létesítendő új nem lakóépületek számában (–26,4 százalék), amelyet változatlanul a 

tavalyi magas bázis indokol. A szerződésállomány növekedésének lassulása ellenére 

várhatóan az ágazatban továbbra is fennmarad az éves szinten mért, jelentős 

növekedés. 

Folytatódik a 

kereskedelmi háború. 

SZIGMA indikátorunk 

szerint trend alatti 

ütemben bővül a 

magyar gazdaság. 
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A hazai gazdaság rövid távú teljesítményével szembeni várakozásainkat kifejező 

SZIGMA LEAD indikátor alapján az év hátralévő részében trend fölött bővül majd a 

gazdaság. A német piac üzleti hangulatváltozásáról képet adó, 1991 óta mért Ifo 

Business Climate index augusztusban 2,1 indexponttal 103,8 pontra emelkedett, így 

0,1 indexponttal haladja meg az előző év azonos időszaki értékét. Az Ifo index magas 

értéke alapján a kedvező külső környezet várhatóan a következő hónapokban is 

támogatja majd a hazai kibocsátás bővülését. A kiskereskedelem a várakozásoknak 

megfelelően tovább bővült, amely alapján a növekedéshez való hozzájárulása tovább 

javulhat az előző hónapokban tapasztalthoz képest. A kiskereskedelmi forgalom 

növekedése ellenére a fogyasztói bizalmi index az előző hónaphoz képest 

4,2 indexponttal mérséklődött –13,8 pontra, míg éves viszonylatban 0,5 indexponttal 

állt alacsonyabban, mint az előző év azonos időszakában. Az index negatív értéke 

alapján a bizalom javításával a forgalom tovább bővíthető. Összességében 2018-ra a 

javuló beruházási aktivitás, illetve a dinamikusan bővülő reálbérek miatti 

fogyasztásbővülés hatására 4 százalékot meghaladó gazdasági növekedést 

prognosztizálunk. 

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

 

Forrás: Századvég  

 

Reálgazdaság 

A KSH becslése szerint 2018 II. negyedévében a GDP 4,8 százalékkal haladta meg az 

egy évvel korábbi szintet. A növekedéshez számos gazdasági ág hozzájárult, a 

legnagyobb mértékben a piaci alapú szolgáltatások. A szezonálisan és naptárhatással 

kiigazított adatok alapján a bruttó hazai termék növekedése az egy évvel korábbi 

adatokhoz viszonyítva 4,6 százalék volt. Ez a megelőző negyedévhez képest 

1 százalékos bővülést jelentett. 

Termelési oldalról a mezőgazdaság hozzáadott értéke 3,2 százalékkal haladta meg az 

egy évvel korábbi szintet. Az ipar hozzáadott értéke a vizsgált időszakban 

3,6 százalékkal, míg az iparon belül a feldolgozóipar 4,0 százalékkal növekedett egy 

év alatt. Az építőipar hozzáadott értéke 2018 második negyedévében 23,7 százalékkal 

bővült az egy évvel korábbi szintjéhez képest, míg a szolgáltatások esetében a 

bővülés 4,3 százalékos volt. A mezőgazdaság 0,1 százalékponttal, az ipar és azon 

belül a feldolgozóipar egységesen 0,8 százalékponttal, az építőipar 

0,9 százalékponttal, míg a szolgáltatások 2,3 százalékponttal járultak hozzá a GDP 

növekedéséhez. 

4,8 százalékkal nőtt a 

GDP a II. negyedévben. 
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2. ábra Hozzájárulás a GDP éves növekedéséhez (felhasználási oldal, %) 

 

Forrás: KSH. *: A természetbeni társadalmi juttatásokkal együtt. 

Felhasználási oldalon a háztartások fogyasztási kiadása 5,3 százalékkal bővült egy év 

alatt, ami a béremeléseknek köszönhető. Az előző év azonos időszakához viszonyítva 

a közösségi fogyasztás 1,9 százalékkal nőtt. A bruttó állóeszköz-felhalmozás továbbra 

is jelentősen, 15,0 százalékkal bővült egy év alatt. Az építési beruházások volumene, 

illetve a gép- és berendezés-beruházásoké jelentős mértékben emelkedett. A 

háztartások tényleges fogyasztása 2,6 százalékponttal, a bruttó állóeszköz-

felhalmozás pedig 3,3 százalékban segítette a GDP növekedését. 2018 II. 

negyedévében az export 6,2 százalékkal, míg az import 7,5 százalékkal volt 

magasabb, mint az előző év azonos időszakában. A külkereskedelmi egyenleg így, 

0,5 százalékponttal lassította a GDP növekedését. Az exporton belül, a szolgáltatások 

kivitele 7,2, az áruké 5,9 százalékkal növekedett egy év alatt. Az import esetében a 

szolgáltatások behozatala 3,0 százalékkal, míg az áruké 8,4 százalékkal nőtt. 

Júliusban az ipar teljesítménye a nyers adatok szerint 6,2 százalékkal, a 

munkanaphatással kiigazított adatok szerint pedig 3,9 százalékkal haladta meg az egy 

évvel korábbit. Júniushoz képest az ágazat termelése 2,0 százalékkal csökkent a 

szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok szerint. Fontos azonban 

hangsúlyozni, hogy a júliusi adatot érdemes óvatosan kezelni, hiszen a nyári leállások 

az egyes években eltérő ütemezésben zajlanak. Az ágazat értékesítése 

5,5 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Ezen belül a belföldi 

értékesítések 8,3 százalékkal, az export értékesítések pedig 3,9 százalékkal nőttek. 

Az év hetedik hónapjában az ipar egyes ágazatai közül a bányászat teljesítménye 

62,4 százalékkal, a jelentős súlyú feldolgozóiparé pedig 6,5 százalékkal haladta meg 

az egy évvel korábbit, míg az energiaiparé 2,8 százalékkal csökkent. A 

feldolgozóiparon belül a legnagyobb, 16,0 százalékos növekedést a gumi-, műanyag 

és nemfém ásványi termék gyártása ágazat érte el, ezt követte a vegyipar 

kibocsátásának 10,7 százalékos bővülése. A járműgyártás teljesítménye alig változott 

egy év alatt. A legnagyobb, 9,4 százalékos visszaesést ebben a hónapban is a 

gépgyártás szenvedte el, de 1,2 százalékkal csökkent a textilipar teljesítménye is. Az 

új szerződések volumene jelentősen, 12,0 százalékkal haladta meg az egy évvel 

korábbit, melyen belül a belföldi rendelések 15,4, az export rendelések pedig 

11,4 százalékkal növekedtek. A teljes rendelésállomány azonban még így is 

1,1 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól. Ezen belül a belföldi rendelések 

Júliusban 

6,2 százalékkal nőtt az 

ipar teljesítménye. 
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8,2 százalékos növekedést, az export rendelések pedig 1,8 százalékos csökkenést 

mutatnak. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Júliusban az építőipar termelése ismét jelentősen, 38,0 százalékkal haladta meg az 

egy évvel korábbit. Júniushoz képest az ágazat termelése 4,5 százalékkal bővült a 

szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint. Az éves alapú jelentős 

bővüléshez mindkét építmény főcsoport érdemben hozzájárult: az épületek építése 

28,5 százalékkal, míg az egyéb építményeké 48,3 százalékkal volt magasabb, mint az 

előző évben. A KSH tájékoztatása szerint az épületeknél oktatási, ipari, kereskedelmi 

és lakóépületek építése, az egyéb építményeknél pedig út-, vasút- és közműépítések 

eredményezték a növekedést. Júliusban az új szerződések volumene jelentősen, 70,3 

százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ezen belül már második hónapja 

csökken az épületek építésére vonatkozó új szerződések állománya, júliusban 1,8 

százalékkal. Ehhez vélhetően az új lakások kedvezményes áfakulcsának 2019 végi 

kivezetése is hozzájárul. Ezzel szemben az egyéb építményekre vonatkozó 

szerződések volumene 134,4 százalékkal növekedett. A tárgyhó végi 

szerződésállomány 61,6 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, amelyen belül 

az épületek 4,9 százalékos, az egyéb építmények pedig 82,4 százalékos növekedést 

értek el. 

Az építőipar 

teljesítménye 

38,0 százalékkal 

növekedett júliusban. 
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4. ábra Építőipar alakulása (2016. január = 100%) 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Az idei év júniusában a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers adatok 

szerint 6,8, a naptárhatástól megtisztított adatok szerint pedig 6,4 százalékkal haladta 

meg az előző év azonos időszaki értékét. A júliusra vonatkozó első becslés alapján a 

nyers adatok szerint 5,4, míg a naptárhatástól megtisztított adatok alapján 

5,3 százalékos forgalomnövekedés ment végbe. 2018 júliusában az élelmiszer- és 

élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben a forgalombővülés 2,2, a nem 

élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 9,2, az üzemanyag-kiskereskedelemben pedig 

5,6 százalékot tett ki a tavalyi azonos időszakhoz viszonyítva. 

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

indexe 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Eurostat, Századvég 

 

Folytatódott a csomagküldő és internetes szaküzletek forgalmának dinamikus 

bővülése: júniusban a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 25,1 százalékkal nőtt 

a szegmens eladási volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. Jelentős, 

10 százalékot meghaladó mértékű bővülés következett be a könyv, újság, papíráru 

(17,7 százalék), az iparcikk jellegű vegyes (16 százalék), a bútor, műszaki cikk 

(11,9 százalék), valamint az illatszer (10,6 százalék) szaküzletek forgalmában. A textil, 

ruházati és lábbeli üzletek eladása 6,5, a számítástechnika és egyéb iparcikk üzleteké 

5,6, a gyógyszer, gyógyászati termék üzleteké 8,2 és a használtcikkeké 

Júniusban 6,8, júliusban 

5,4 százalékkal nőtt a 

kiskereskedelmi 

forgalom volumene az 

előző év azonos 

időszakához képest. 
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7,7 százalékkal emelkedett. Kismértékű növekedést figyeltek meg az élelmiszer jellegű 

vegyes (3,4 százalék), illetve az élelmiszer, ital, dohányáru (2,1 százalék) üzletek 

eladása tekintetében. A gépjármű üzemanyag-forgalom 5,8 százalékkal nőtt az előző 

év azonos időszakához képest. 

A szezonálisan kiigazított adatok alapján 3 ezer fővel csökkent a foglalkoztatottak 

száma júliusban az előző évhez viszonyítva, azonban éves összehasonlításban 

50 ezer fővel dolgoztak többen idei hetedik hónapban, mint a tavalyi év azonos 

időszakában. A visszaesésben az aktívak számának a szezonálisan kiigazított adatok 

szerinti 2 ezer fős mérséklődése, valamint a munkanélküliek számának ezer fős 

emelkedése játszott közre. Ezzel együtt is csupán 167 ezer munkanélkülit mért a KSH 

júliusban. Ellenben az intézményi statisztikák alapján az alkalmazotti létszám 

8 ezer fővel emelkedett egy hónap alatt a szezonálisan kiigazított adatok alapján. A 

növekedés teljes egészében a versenyszektorhoz köthető: a legalább 5 főt 

foglalkoztató vállalkozások esetében az alkalmazotti létszám kiemelkedő mértékben 

15 ezer fővel emelkedett. Ezzel szemben a közszférában 2 ezer, míg a nonprofit 

szervezetek esetében 5 ezer fővel csökkent az alkalmazottak száma. Júliusban 

kiemelkedő mértékben közel 18 ezer fővel csökkent a közfoglalkoztatottak száma, így 

a Start-munkaprogramokban már csak 113 ezren dolgoztak az év hetedik hónapjában, 

amely éves szinten több mint 50 ezer fős mérséklődést jelent. A munkanélküliségi ráta 

júliusban 3,6 százalékon stagnált. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Tovább gyorsult a béremelkedési ütem júliusban. A KSH adatai szerint 326 724 forint 

volt a bruttó átlagkereset az év hetedik hónapjában, amely 12,5 százalékos éves 

növekedést jelent. A bérek a közszférában nőttek gyorsabb ütemben, átlagosan 16,9 

százalékkal legfőképpen a költségvetési szféra egyes területeit, valamint az állami 

közszolgáltatókat érintő bérrendezések következtében. A versenyszektorban ellenben 

10,6 százalékkal nőtt az átlagkereset elsősorban a minimálbér év eleji 8, míg a 

garantált bérminimum 12 százalékos emelése révén, de közrejátszott a 

bérdinamikában a munkaerőhiány is: a második negyedévben a versenyszektorban az 

álláshely 2,8 százaléka volt betöltetlen. A nettó átlagkereset, a bruttó átlagkeresettel 

megegyező ütemben 12,5 százalékkal 217 271 forintra emelkedett. Ez a júliusban több 

mint 5 éves csúcsra, 3,4 százalékra emelkedő infláció ellenére is 8,8 százalékos 

reálbér növekedést eredményezett. 

A munkanélküliségi ráta 

3,6 százalék. 

 

A nettó reálbérek 

8,8 százalékkal 

növekedtek júliusban. 
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7. ábra Bruttó bérek alakulása (éves változás, %) 

 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Külső egyensúly 

A KSH 2018 júniusára vonatkozó adatai alapján a termékexport euróban számított 

értéke 9,1 százalékkal, míg az importé 8,0 százalékkal emelkedett éves bázison. A 

külkereskedelmi mérleg többlete 1 024 millió eurót tett ki, így az előző év azonos 

hónapjához képest 165 millió euróval nőtt.  

Júniusban az egy évvel korábbihoz képest a gépek és szállítóeszközök kivitele 

11 százalékkal, behozatala 8,2 százalékkal növekedett. A feldolgozott termékek 

exportvolumene 9,2 százalékkal, míg az importvolumene 7,3 százalékkal emelkedett. 

Az energiahordozók importvolumene 4 százalékkal, míg exportvolumene 

7,9 százalékkal mérséklődött. A kőolaj és kőolajtermékek behozatala megközelítőleg 

10 százalékkal, míg a kivitele közel ugyanekkorával csökkent az egy évvel ezelőttihez 

képest. A villamos energia behozatala minimális mértékben nőtt, míg exportja a felére 

csökkent.  

A 2018 júliusára vonatkozó első becslés alapján a külkereskedelmi mérleg aktívuma 

373 millió eurót tett ki. Ez 91 millió euróval több, mint az egy évvel korábbi érték. Az 

export és az import euróban számított értéke egyaránt 11 százalékkal nőtt éves 

összevetésben. 

A folyó fizetési mérleg egyenlege 2018 júliusában 56,5 millió eurót tett ki, amely 

felülmúlja az előző évben mértet (10,3 millió euró). Az MNB által az idei első hét 

hónapjának becsült értéke (2 087 millió euró) viszont markánsan kisebb a folyó fizetési 

mérleg 2017 január-júliusi értékénél (3 511 millió euró). 

Júniusban és júliusban 

is nőtt a 

külkereskedelmi 

egyenleg. 
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8. ábra Külkereskedelmi egyenleg (millió euró) 

 

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

 

Költségvetési helyzet 

Az államháztartás központi alrendszerének hiánya idén augusztus végére 1 646,2 

milliárd forintot ért el. A központi költségvetés 1 708 milliárd forint deficittel zárt, míg az 

elkülönített állami pénzalapok 21,8 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi 

alapjai pedig 40 milliárd forintos többletet értek el. Az éves célt 285,6 milliárd forinttal 

meghaladó hiány továbbra is jelentős mértékben a hazai és uniós fejlesztési kiadások 

növekedésének köszönhető. Ez összhangban áll a kormány költségvetési politikájával, 

amelyben a fő hangsúly továbbra is a gazdasági növekedés ösztönzésén és a 

családok támogatásán nyugszik. 

9. ábra Költségvetési egyenleg január-augusztusban (milliárd forint) 

 

Forrás: PM 

 

Az államháztartás bevételei tekintetében az év első nyolc hónapjában általános 

forgalmi adóból összesen 169,3 milliárd forinttal (7,5 százalékkal), személyi 

jövedelemadóból 170,4 milliárd forinttal (13,5 százalékkal), a biztosítottak által fizetett 

nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékokból pedig 187,6 milliárd 

forinttal (5,4 százalék) magasabb bevétel keletkezett, mint a megelőző év azonos 

időszakában. 

Az első nyolc hónapban 

1646,2 milliárd forint 

volt a költségvetés 

hiánya.  
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A költségvetés központi alrendszerének egyenlegét január és augusztus között 

továbbra is az uniós programokkal kapcsolatos kifizetések alakították, amelyek értéke 

az előző év azonos időszakához képest 4,8 százalékkal emelkedetttek és 1 388,5 

milliárd forintot értek el. Ugyanakkor az uniós programokat fedező bevételekben is 

kismértékű emelkedés ment végbe, és augusztus végére 183 milliárd forint folyt be. A 

fejlesztések közül továbbra is hangsúlyosak a közútépítés és a közúthálózat felújítása, 

a Modern Városok Program beruházásai, valamint az Egészséges Budapest Program 

megvalósítása. 

Monetáris folyamatok 

2018 augusztusában a fogyasztói árak átlagosan 3,4 százalékkal voltak magasabbak, 

mint egy évvel korábban. Továbbra is az üzemanyagok, valamint a dohányáruk 

árnövekedése volt a legjelentősebb, előbbi 16,3 százalékkal, míg utóbbi 

6,2 százalékkal drágult egy év alatt. A szeszesitalok, dohánytermékek együttes 

áremelkedése 4,6 százalék volt, amely a korábbi jövedéki adó emelés hatásából 

adódott. A járműüzemanyagok esetében az árnövekedést a kereslet élénkülése 

valamint a kínálati oldalon fellépő nehézségek (Venezuela kitermelési gondjai, az iráni 

szankciók) magyarázzák. Az üzemanyagok drágulására hatással van továbbá a forint- 

dollár árfolyama, amely a dollár erősödésének hatására felfelé nyomta a hazai 

üzemanyag árakat. 

Augusztusban, az élelmiszerek ára átlagosan 4,1 százalékkal emelkedett, ezen belül, 

a friss zöldség 29,3 százalékkal, a burgonya 25,7 százalékkal, a száraztészta 

9,5 százalékkal, a vaj, vajkrém 8,4 százalékkal, a tojás 7,5 százalékkal, a tejtermékek 

6,0 százalékkal, az éttermi étkezés 5,8 százalékkal, a liszt 5,1 százalékkal, a kenyér 

4,3 százalékkal, a baromfihús 3,8 százalékkal, míg a tej 3,3 százalékkal került többe, 

mint egy évvel korábban. Egy év alatt csökkent az ára az élelmiszereken belül a 

cukornak (–23,6 százalékkal), a bolti kávénak (–4,1 százalékkal), a sertéshúsnak  

(–2,5 százalékkal), valamint a halnak (–1,7 százalékkal). Az üzemanyagok 

árnövekedésének köszönhetően, az egyéb cikkek drágultak a legnagyobb mértékben, 

egy év alatt 7,1 százalékos árnövekedést jelzett a termékcsoport, amelyet továbbra is 

mérsékelt a tankönyvek 58,7 százalékos árcsökkenése. A háztartási energia ára 

1,6 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, amelyhez a tűzifa 

13,5 százalékos, a palackos gáz 10,3 százalékos, a brikett, koksz 4,6 százalékos, 

illetve a szén 4,2 százalékos árnövekedése járult hozzá. Továbbra sem emelkedett a 

távfűtés, az elektromos energia és vezetékes gáz ára sem. 

A vizsgált időszakban a szolgáltatások átlagos drágulása 1,7 százalék volt, amelyet 

elsősorban a taxi szolgáltatás 11,1 százalékos, a belföldi üdülés 8,8 százalékos, a 

lakbér 4,7 százalékos, a sport-, múzeumi belépők 4,6 százalékos, az egészségügyi 

szolgáltatás 3,5 százalékos, az egyéb szolgáltatások 2,9 százalékos, valamint a 

külföldi üdülés 2,2 százalékos árnövekedése segített. Mérsékelte a szolgáltatások 

áremelkedését a telefon, internet (–5,2 százalékos), illetve a tv-előfizetés  

(–2,9  százalékos) árcsökkenése. 2018 augusztusában a ruházkodási cikkek ára nem 

változott az előző év azonos időszaki adathoz viszonyítva, azonban a tartós 

fogyasztási cikkekért 0,2 százalékkal kevesebbet kellet fizetni, mint egy évvel 

korábban. A tartós fogyasztási cikkeken belül az új személygépjárművek 

5,2 százalékkal többe, míg a használtak 8,7 százalékkal kevesebbe kerültek, mint egy 

évvel korábban. 

Az MNB által közölt inflációs alapmutatók szerint a maginfláció 2,3 százalék volt 

augusztusban, amely megegyezett az indirekt adóktól szűrt maginflációval. A 

Augusztusban 

3,4 százalék volt az 

infláció. 
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megelőző hónaphoz képest, a maginfláció 0,2 százalékponttal csökkent, amelyet az 

infláció szintjén, a volatilis feldolgozatlan élelmiszerek árnövekedése kiegyenlített. A 

keresletérzékeny termékek inflációja a vizsgált hónapban 2,3 százalékot tett ki, ez a 

ritkán változó árú termékek esetében 2,7 százalék volt. A jegybank előrejelzése 

szerint, az őszi hónapokkal kezdődően az infláció csökkenése várható. A Monetáris 

Tanács szeptember 18-ai kamatdöntő ülésén nem változtatott az alapkamat szintjén, 

azonban a monetáris politika keretrendszerét átalakította és felkészült a monetáris 

kondíciók normalizálására. 

10. ábra Infláció alakulása (éves változás százalékban) 

 

Forrás MNB, Századvég 

 

Az elmúlt időszakban EKB Kormányzótanácsa nem változtatott irányadó kamatán. A 

Fed kamatokról határozó Nyílt Piaci Bizottsága (FOMC – Federal Open Market 

Committee) nem ülésezett. 

A török jegybank 625 bázisponttal 24 százalékra emelte irányadó kamatát, tekintettel a 

jelentősen magas éves inflációs rátára, amely 17,9 százalék volt 2018 augusztusában, 

és a török lírára nehezedő leértékelődési nyomás miatt. 

A régiós folyamatok csak kismértékű változásokat indukáltak a vizsgált pénzügyi 

mutatókban. A cseh korona árfolyama 1,0 százalékkal, míg a lengyel zlotyé 

0,3 százalékkal tovább erősödött az euróval szemben. Az országkockázati felár (az 5 

éves CDS) Csehországban 1 bázisponttal 38 bázispontra csökkent, míg 

Lengyelországban 66 bázisponton stagnált. 

Kamatot emelt a török 

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

 

Forrás: Datastream 

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

értéke 3 bázisponttal 88 bázispontra csökkent, továbbá az elmúlt hónapban a forint 

árfolyama a svájci frankkal szemben 0,8 százalékkal, az euróval szemben 

0,3 százalékkal gyengült, míg az amerikai dollárral szemben 2,0 százalékkal 

erősödött. Az időszak végén így egy svájci frank 289, egy amerikai dollár 279, míg egy 

euró 325 forintba került. Az elmúlt hónapban a külföldiek kezén lévő magyar 

állampapír-állomány 210 milliárd forinttal emelkedett, és az időszak végén 3 883 

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 teljes egészére 

vonatkozó keretösszegét 1100 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. augusztus 30-án és szeptember 13-án (50-50 milliárd 

forint értékben) tartotta a jegybank. A jegybank ezen alkalmakkor is (június 21-től 

kezdve) az 5 éves keretösszeget 20 milliárdon, míg a 10 éves keretet 30 milliárd 

forinton állapította meg. 

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 (szeptember közepéig) az elsődleges piacon 87,4 milliárd forintért, míg 

a másodlagos piacon 123,4 milliárd forint értékben vásárolt jelzálogleveleket. 

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 2018. szeptember 18-i ülésén a 

monetáris politikai eszköztár átalakításáról döntött. 

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

futamidőknél a hozam kis mértékben változott, 1 és 3 bázispont közötti értékekkel 

emelkedett. A hozamgörbe közepén 3 bázisponttal emelkedett a hozam, míg az 

A hazai pénzpiaci 

mutatók kedvezőtlenül 

alakultak. 

A hozamgörbe feljebb 

tolódott.  
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5 éves benchmark papírnál (ahol ennél 1 évvel hosszabb lejáratú – azaz 6 éves 

futamidejű - állampapír a referencia) a referenciahozam 10 bázisponttal emelkedett. A 

hozamgörbe hosszú végénél pedig 1-14 bázisponttal emelkedtek a hozamok. A 

rövidebb lejáratoknál az alacsony hozamok a likviditásbőségnek és az MNB 

lépéseinek köszönhetőek. Összességében a hozamgörbe kismértékben feljebb 

tolódott. 

Az államadósság devizaaránya az elmúlt időszakban (2018 júliusának végén) 

20,0 százalékon stagnált, amely érték az ÁKK 2018. évi finanszírozási tervben 

meghatározott sávban (15-25 százalék) található.  

Az elmúlt időszakra esett a Fitch nemzetközi hitelminősítői döntés a magyar 

államadósság besorolásáról. Az augusztus 31-i döntésük megerősítette a magyar 

államadósság korábbi minősítésén, azaz továbbra is a befektetésre javasolt 

kategóriában, annak egyelőre az alsó részén. A három nagy nemzetközi 

hitelminősítőből kettőnél (S&P-nál és Fitch-nél) pozitív kilátással szerepel a magyar 

államadósság besorolása. 

12. ábra A forint hozamgörbe alakulása (%) 

 

Forrás: ÁKK, Századvég 

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

forinthitel felvétel 85,7 milliárd forintnak felelt meg. A devizahitelek tranzakcióinak nettó 

értéke 23,7 milliárd forintot tett ki, azaz a nem pénzügyi vállalatok júliusban 

devizahiteleik állományát növelték. A kettő eredőjeként adódó júliusi teljes nettó 

hitelfelvétel (szezonálisan igazítva) 109,2 milliárd forintnak felelt meg. 

A vállalatok hitel-

állománya növekedett. 
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13. ábra Vállalati hitelfelvétel (milliárd forint) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 

 
A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 188,8 milliárd forintot tett ki, 

ami 27,7 milliárddal alacsonyabb összeg az előző havi értékhez képest. Az újonnan 

nyújtott euróhitelek összege 54,5 milliárd forint volt, ami 35,4 milliárddal alacsonyabb a 

júniusi értéknél. A vállalati szektor tehát kismértékben növelte árfolyamkockázati 

kitettségét. 

Szigorodik az adósságfék szabály 

A hazai jegybank 2018. október 1-jei hatállyal szigorítja az ún. adósságfék 

szabályt. Célja nem feltétlenül a hitelezés visszafogása, hanem a hitelfelvételnél 

a hitelek terelése a hosszabb kamatperiódus irányába. Az új szabályozás 

értelmében minél hosszabb kamatperiódusú hitelt vesz fel a hiteladós annál 

nagyobb részét költheti jövedelmének havi részleteinek fizetésére. A 400 ezer 

forintos háztartási nettó jövedelem alatt és 5 évnél rövidebb kamatperiódusú 

hitel esetén 25 százalék, 5 és 10 év között 35 százalék, míg 10 év vagy annál 

hosszabb kamatperiódusú hitel esetén 50 százalék a maximális JTM 

(jövedelemarányos törlesztési mutató). 400 ezer forintos vagy magasabb 

jövedelemnél a limitek a jelzáloghiteleknél 30; 40; és 60 százalék.  

A 2015. január 1-je óta érvényben lévő szabályozás értelmében a jegybank 

eddig csak a devizanemek alapján függvényében alkalmazott 

eltérőalacsonyabb maximális  JTM-et a jelzáloghiteleknél. Forinthitel esetén a 

havi törlesztőrészlet maximum a havi összevont nettó jövedelem 50 százalékát 

teheti ki. Euró hitel esetében ez a ráta 25 százalék, míg az egyéb devizában 

felvett hiteleknél az arány 10 százalék volt. 400 ezer forintnál magasabb havi 

összevont jövedelem esetében az arányok 60, 30 és 15 százalékon alakultak. 

A jegybank célja a kamatkockázat mérséklése, hiszen a kamatperiódus 

hosszításával a háztartások egy alapvetően kicsit magasabb, de hosszabb 

időre fixált kamatú hitelt vesznek fel. A háztartások havi törlesztőrészlete tehát 

akkor sem változik a kamatperiódus alatt, ha a jegybanki alapkamat 

(pontosabban a bankközi kamat) emelkedik.   

A hitelek kamatának fixálása tehát emelkedő hazai alapkamat esetén sem okoz 

nagyobb kiadást a háztartások számára, így előnyös a lakosság, bankok, és a 

jegybank számára is. Ugyanis a lakosság nem adósodik el túlságosan, azaz 

változatlan törlesztőrészletekkel számolhat, még ha azok kevéssel magasabbak 
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is kezdetben, mint a rövidebb kamatperiódusú hiteleknél. A bankok számára is 

előnyös, hiszen megbízható illetve fizetőképes ügyfélállományuk bővülhet, 

hiszen az adósok törlesztőrészlete magasabb kamatkörnyezetben sem 

növekszik. Így kedvezőtlenebb gazdasági helyzetben sem növekszik az 

ügyfelek nem teljesítő hitel (NPL) aránya. Ami pedig a jegybankot illeti a 

rendszerkockázat kiépülése nagymértékben csökken, hiszen a hitelállomány 

egy része immunis a kamatok emelkedésére, amelynek mértéke nyilván előre 

csak becsülhető.  

Az látszik, hogy a jegybank igyekszik mérsékelni a rendszerkockázat 

kiépülésének valószínűségét. Az adósságfék szigorítása egyértelműen az új 

hitelek kedvezőtlen szerkezetű – azaz rövid kamatperiódusú hitelek túlsúlyát – 

felfutását akadályozza meg.  

Érdemes azonban a már meglévő lakossági hitelállományt is vizsgálni. A hitelek 

zöme ugyanis a forintosítás után a rövid kamatperiódusú kategóriában van, 

mivel a devizahiteleik kamatperiódusa is rövid volt (éven belüli). A forintosítás 

után a lakossági hitelek már nem devizában vannak nyilvántartva, tehát a 

lakosság nem viseli 2014 novembere óta az árfolyamváltozásból eredő 

kockázatokat. Tekintettel arra, hogy a lakossági jelzáloghitel állomány a 

kamatkockázatnak továbbra is kitett, így érdemes e piaci kockázattípus 

folyamatos monitoringja is, és a megfelelő termék és ösztönzők kimunkálása. 

Az új hitelek tekintetében az MNB jelentőset lépett, de a már meglévő hiteleknél 

is fontos lenne a transzparensebb konstrukciók kimunkálása a bankok részéről, 

amelyek alkalmazásával a lakosság könnyebben változtathatná és hosszíthatná 

meg a hitelek kamatperiódusát. Fontos lenne a pénzügyi tudatosság 

szempontjából is annak elterjesztése, hogy nemcsak 1-2 százalékpontos 

kamatnövekedés képzelhető el, hanem egy 20-30 éves hitelnél a futamidő 

során ennél jelentősebb is, tehát érdemes a kamatok fixálása. Nem optimális az 

a helyzet, hogy a fennálló 640 ezer darab hitelszerződésből csak mintegy 

32 ezer esetében jött létre kamatperiódus hosszabbítás. Úgy véljük, hogy ezen 

a területen fontos teendője van a lakosságnak, a bankoknak és a hazai 

jegybanknak egyaránt. 
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A Századvég Gazdaságkutató 
makrogazdasági előrejelzése 

A gazdaság növekedése a II. negyedévben is felülmúlta az elemzői várakozásokat. 

Ennek eredményeként a GDP bővülésére vonatkozó prognózisunkat felfelé 

módosítottuk úgy 2018-ra, mint 2019-re vonatkozóan: idénre 4,4, míg jövőre 

3,5 százalékos növekedést várunk. 

A növekedés hajtóereje felhasználási oldalról a fogyasztás és a beruházás. A 

fogyasztás volumenének bővülése az idén 5,6, jövőre pedig 4,5 százalékos lehet. 

Ehhez a bérek dinamikus, az inflációt érdemben meghaladó növekedése járul hozzá. 

Az átlagbér emelkedése így idén 10,6, jövőre pedig 9,9 százalékos lehet. A bérek 

növekedéséhez a munkaerőhiány mellett nagyban hozzájárul a szociális hozzájárulási 

adó kulcsának idei 2,5 százalékpontos mérséklése, a minimálbér és a garantált 

bérminimum 8, illetve 12 százalékos emelése, illetve az állami szféra bérrendezései. 

Az átlagbér 2019-es növekedését még több tényező is befolyásolja. Egyrészt a 

minimálbér és a garantált bérminimum emelésének jövő évi mértéke még nem ismert, 

másrészt pedig az is kérdéses, hogy a szociális hozzájárulási adó kulcsa a 6 éves 

bérmegállapodás tartalmának megfelelően júliustól vagy már előbb, januártól csökken-

e. 

A beruházások növekedését a költségvetés által megelőlegezett uniós források mellett 

a vállalatok beruházásai és a lakásépítések számának emelkedése segíti elő, amelyet 

több ösztönző (csok, kedvezményes lakásáfa) is támogat. 

A nettó export idén még nem, de jövőre már hozzá tud járulni a gazdaság 

növekedéséhez. A belső kereslet dinamikus élénkülése miatt az import jelentősen 

bővül, amellyel a kivitel bővülése nem tud lépést tartani a növekvő külső kereslet, a 

beruházások teremtette nagyobb kapacitás és a tartósan gyengébb forint ellenére 

sem. 

Az infláció – figyelembe véve a forint árfolyamának alakulását is – a korábban vártnál 

kismértékben magasabban alakulhat: idén 2,8, jövőre pedig 3,3 százalékos lehet. Így a 

pénzromlás üteme az MNB inflációs célsávjában, de kicsivel a cél fölött tartózkodhat a 

következő időszakban. 

A költségvetési deficit idén a GDP 2,0, míg jövőre 1,7 százalékát teheti ki, azaz a 

költségvetési törvényben szerpelőnél mindkét évben kedvezőb lehet. A GDP-arányos 

költségvetési deficit és ezen keresztül a GDP-arányos államadósság csökkentése 

fontos feladat, hiszen ez szükséges egy következő, a jövőben valamikor bekövetkező 

válságra történő felkészüléshez. 

 

Idén 4,4 százalékkal 

nőhet a gazdaság 

teljesítménye.  
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Századvég előrejelzés
1
 

14. ábra 2018. III. 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 4,8 4,3 3,9 4,4 3,3 3,4 3,7 3,7 3,5 

A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex) 4,7 5,9 5,3 4,9 6,1 5,6 4,6 5,3 4,1 4,0 4,5 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 16,8 17,1 15,0 8,9 10,9 13,0 6,2 3,0 3,3 3,1 3,9 

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 7,1 3,5 6,2 9,4 7,7 6,7 7,3 6,7 5,1 5,4 6,1 

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 9,7 3,8 7,5 9,4 10,0 7,7 7,4 6,4 4,2 4,3 5,6 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege (milliárd euró) 8,1 2,2 2,1 1,7 1,4 7,4 2,3 2,4 2,2 1,8 8,6 

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

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 3,6 3,5 3,4 3,6 3,4 3,3 3,3 3,2 3,3 

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 12,9 12,0 11,2 10,5 8,8 10,6 9,5 9,5 10,3 10,3 9,9 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában 3,1     2,9     3,5 

Külső finanszírozási képesség a GDP százalékában 4,1     5,7     6,2 

Az államháztartás ESA-egyenlege a GDP százalékában –2,0     –2,0     –1,7 

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

Forrás: MNB, KSH, Századvég-számítás 

 

15. ábra Az előrejelzésünk változása az előző negyedévhez képest 

 2018 2019 

  
2018. június 2018. 

szeptember 
változás 2018. június 2018. 

szeptember 
változás 

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

A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex) 5,1 5,6 0,5 4,0 4,5 0,5 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 12,0 13,0 1,0 3,4 3,9 0,5 

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

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák 
alapján) 

6,2 7,7 1,5 4,3 5,6 1,3 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege 
(milliárd euró) 

7,8 7,4 –0,4 9,0 8,6 –0,4 

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

A jegybanki alapkamat az időszak végén (%) 0,9 0,9 0,0 0,90 0,90 0,0 

Munkanélküliségi ráta (%) 3,7 3,6 –0,1 3,4 3,3 –0,1 

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 10,9 10,6 –0,3 8,9 9,9 1,0 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP 
százalékában 

3,3 2,9 –0,4 3,9 3,5 –0,4 

Külső finanszírozási képesség a GDP 
százalékában 

6,5 5,7 –0,8 6,8 6,2 –0,6 

Az államháztartás egyenlege a GDP 
százalékában 

–2,0 –2,0 0,0 –1,7 –1,7 0,0 

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

Forrás: Századvég-számítás    

 

_ 

  

                                                        
1
 Készítés dátuma: 2018.szeptember 10. 
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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. 


