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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 
 

Szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 

3,6 százalékkal emelkedtek a magyar gazdaságban, 

miközben a maginfláció 2,4 százalékot tett ki. Az év első 

kilenc hónapjában az árak átlagosan 2,7 százalékkal 

nőttek.  

A jegybanki célt meghaladó inflációhoz elsősorban az üzemanyagok 

árának 14,9 százalékos emelkedése járult hozzá, melyet a forint 

gyengülése és az olaj világpiaci árának emelkedése vezérelt. A jövedéki 

adó emelkedésének eredményeként az átlagosnál jobban, 

7,0 százalékkal emelkedett a dohányáruk ára. Az élelmiszerek inflációja 

szintén meghaladta az átlagos értéket, 4,6 százalékot ért el. 

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa szeptemberi ülésén a 

jegybanki eszköztár átalakításáról döntött. Ennek keretében határoztak a 

Növekedési Hitelprogram újabb szakaszának elindításáról, azaz az NHP 

fix bevezetéséről. A programot a jegybank 2019 januárjában indítja el 

1000 milliárd forintos keretösszeggel. Az NHP fix keretében a jegybank 

0 százalékos kamat mellett biztosít forrást a kereskedelmi bankoknak, 

akik azt legfeljebb 2,5 százalékos marzs mellett hitelezhetik tovább a  

kkv-knak. A kkv-k az így felvett hitelt állóeszköz és forgóeszköz 

beruházásra is fordíthatják. A hitel futamideje legalább 3 év. A 

programmal a Nemzeti Bank nem a hitelek mennyiségét kívánja növelni, 

hanem azon szerkezetén kíván módosítani, előtérbe helyezve a fix 

kamatozású hitelezést ezzel is mérsékelve a várhatóan növekvő kamatok 

miatti kockázatokat. 

Az elmúlt hónapban a világ jegybankjai tovább szigorítottak monetáris 

politikájukon. A Fed 25 bázisponttal a 2-2,25 százalékos sávba, a cseh 

jegybank pedig szintén 25 bázisponttal 1,5 százalékra emelte irányadó 

rátáját. 

Forint hozamgörbe (%) 
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Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

Ismét az olasz kormány bejelentései okoztak turbulenciát az európai pénzpiacokon. 

Szeptember 27-én az 5 Csillag Mozgalom és a Liga ismertette a 2019-es év 

költségvetési főbb számait. Ennek értelmében jövőre 2,4 százalékos GDP-arányos 

hiányt várnak, elsősorban az adócsökkentések és a 2011 végi nyugdíjkorhatár emelés 

visszavonása miatt. A kormány emellett bejelentette, hogy 2020-ban és 2021-ben is 

2,4 százalékos hiánycéllal számol. Az Európai Bizottság (EB) és a piacok 

kedvezőtlenül ítélték meg a döntést, a bejelentés hatására a 10 éves olasz állampapír 

hozama 2,9 százalékról 3,3 százalékra emelkedett, míg az EB azt kifogásolta, hogy az 

előző kormányzat 0,8 százalékos GDP-arányos hiányt vetített előre 2019-re 

vonatkozóan, ám az új prognózis ezt jelentősen meghaladja. A piaci reakciókra 

válaszul a kormányzat 2,1 százalékra csökkentette a 2020-as és 1,8 százalékra a 

2021-es költségvetési hiánycélt, azonban ragaszkodott a jövő évi hiányszámhoz. A 

lépés kapcsán ismét felmerült az olaszok esetleges kilépése az eurózónából, amely 

megrengetné annak működését, azonban olasz részről többször is cáfolták ezt. A 

problémát elsősorban az jelenti, hogy Olaszország GDP-arányosan a második 

legmagasabb államadóssággal (131,8 százalék) rendelkezik az eurózónában, 

azonban a két kormánypárt a megszorítások megszüntetetését, a szociális juttatások 

növelését és a növekedés beindítását ígérte a választások előtt, amelyre nincs 

lehetőség a költségvetési hiány emelése nélkül. 

Szeptember 20-án a horvát kormány elfogadta az adóreformról szóló 

törvénytervezetet. 2019-től a jelenlegi 25 százalékról 13 százalékra csökken a nyers 

hús, a hal, az élő állatok, a tojás, a gyümölcs, a zöldség és a gyermek pelenka áfája, 

míg 2020-tól az általános áfakulcs 24 százalékra mérséklődik. A 2019-es 

adóváltozások várhatóan 1,4 milliárd kunával, míg a 2020-as változások 1,6 milliárd 

kunával csökkenthetik az állam bevételeit. Emellett a személyi jövedelemadó 

sávhatára 17,5 ezer kunáról 30 ezer kunára (kb. 1,3 millió forint) emelkedik, az ez alatti 

jövedelmet 24 százalékos, míg az e feletti jövedelmet 36 százalékos kulcs terheli. Az 

intézkedés célja a magas keresetű munkavállalók (orvosok, gyógyszerészek, IT-

szakemberek) kivándorlásának megakadályozása. Ezen felül megszűntethetik a 

foglalkoztatási és a munkahelyi egészségvédelmi járulékot (előbbi a bruttó kereset 1,7 

százaléka, míg utóbbi 0,5 százaléka), azonban 1,5 százalékponttal 16,5 százalékra 

emelnék az egészségbiztosítási járulék értékét. A két lépés együttesen 0,9 milliárd 

kunával csökkentheti az állami bevételeket. Ezen kívül 4 százalékról 3 százalékra 

mérsékelnék az ingatlanforgalmi adó értékét, valamint az uniós irányelvnek 

megfelelően módosítanák a profit adó törvényt, amellyel a vállalatok adóelkerülését 

kívánják megakadályozni. 

SZIGMA indikátoraink 

A magyar gazdaság állapotáról képet adó SZIGMA CI indikátor szeptemberben a 

pozitív tartományba lépett, vagyis az idei év kilencedik hónapjában trend feletti 

mértékben bővült a gazdaság. Az ipar értékesítési volumene 4,3 százalékkal 

emelkedett, amelyhez főleg a belföldi értékesítés éves szintű, 9,8 százalékos 

növekedése járult hozzá. Az ipari termelés szezonálisan és naptárhatástól megtisztított 

volumenindexe is nőtt, amely alapján az ipar kibocsátása várhatóan továbbra is 

támogatja majd a hazai gazdaság bővülését. Számottevően növekedett az építőipar 

SZIGMA indikátorunk 

alapján trend feletti 

mértékben nő a 

gazdaság.  

Az olasz kormány 

ismertette a 2019-es 

költségvetés fő számait. 
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hó végi szerződésállománya is: az előző év azonos időszakához képest 58,9 

százalékkal nőtt. Ismét érdemben csökkent (–26,2 százalék) a létesítendő új nem 

lakóépületek száma, amelynek a hátterében változatlanul a tavalyi magas bázis 

húzódik meg. Bár a szerződésállomány növekedési üteme tovább lassult, ennek 

ellenére várhatóan továbbra is fennmarad az ágazatban eddig tapasztalt, éves szinten 

mért jelentős bővülés. 

A hazai gazdaság rövid távú teljesítményével szembeni várakozásainkat kifejező 

SZIGMA LEAD indikátor alapján az év hátralévő részében trend fölött növekedik majd 

a gazdaság. A német piac üzleti hangulatváltozásáról képet adó Ifo Business Climate 

index szeptemberben 0,2 indexponttal 103,7 pontra mérséklődött, így 0,1 indexponttal 

elmarad az előző év azonos időszaki értékétől. A kismértékű visszaesés ellenére az 

Ifo index magas értéken áll, amely alapján a kedvező külső környezet várhatóan a 

következő hónapokban is támogatja majd a hazai kibocsátás bővülését. A 

kiskereskedelem növekedése is tovább folytatódott, így a gazdasági bővüléshez való 

hozzájárulása tovább javulhat az előző hónapokban tapasztalthoz képest. A fogyasztói 

bizalmi index az elmúlt három hónap csökkenését követően növekedett: az előző 

hónaphoz képest 3,5 indexponttal –10,3 pontra emelkedett, míg a megelőző évi 

értékét 3,9 indexponttal haladta meg. Az index az emelkedés ellenére továbbra is 

negatív tartományban tartózkodik, amely alapján a bizalom javításával még van 

lehetőség a kiskereskedelmi forgalom további bővítésére. 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 

Augusztusban az ipar kibocsátása 1,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit 

a nyers és 4,5 százalékkal a munkanaphatástól megtisztított adatok szerint. A két 

mutató közötti eltérés oka, hogy idén augusztus 20-a hétfőre esett, míg tavaly 

vasárnapra, így 2018-ban eggyel kevesebb munkanap volt az év nyolcadik 

hónapjában. Júliushoz képest a szezonálisan és munkanaphatástól megtisztított 

adatok szerint az ágazat teljesítménye 3,8 százalékkal emelkedett. Az ipari értékesítés 

volumene éves összehasonlításban 1,8 százalékkal növekedett, melyen belül a 

belföldi értékesítések 7,4 százalékkal emelkedtek, az export értékesítések ellenben 

1,3 százalékkal mérséklődtek. 

Az ipar augusztusban 

1,5 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 legnagyobb súllyal bíró feldolgozóipar teljesítménye 1,5 százalékkal 

volt magasabb, mint egy évvel korábban. A csekély súlyú bányászat teljesítménye 

57,0 százalékkal emelkedett, míg az energiaiparé 0,9 százalékkal csökkent. A 

feldolgozóiparon belül a legnagyobb bővülés (20,6 százalék) a kokszgyártás, 

kőolajfeldolgozás ágazatban történt, de 10 százalék feletti ütemben (11,5 százalék) 

bővült a számítógépgyártás ágazat teljesítménye is. A legnagyobb visszaesés 

(12,2 százalék) ebben a hónapban is a gépgyártást jellemezte, de érdemben 

mérséklődött (11,8 százalék) a textilipar teljesítménye is. A jelentős súlyú járműgyártás 

kibocsátása 6,9 százalékkal csökkent. A KSH által megfigyelt feldolgozóipari ágazatok 

új rendelésállománya 1,3 százalékkal elmaradt az előző évitől, melyen belül a belföldi 

rendelések 8,4 százalékkal csökkentek, míg az export rendelések alig változtak. Az 

összes rendelés így 2,0 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit – hosszú 

időszak után lett ismét pozitív e mutató. A teljes rendelésállományon belül a belföldi 

rendelésállomány 2,7 százalékkal csökkent, míg az export rendelésállomány 2,4 

százalékkal emelkedett. 

Augusztusban tovább folytatódott az építőipar kibocsátásának növekedése: az ágazat 

teljesítménye 24,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Júliushoz képest az 

építőipar teljesítménye 1,9 százalékkal bővült. Éves összehasonlításban mindkét 

építményfőcsoport építése növekedett: az épületeké 10,1, az egyéb építményeké 

pedig 46,8 százalékkal. A KSH tájékoztatása szerint az épületeknél az ipari, 

kereskedelmi és lakóépületek építése, az egyéb építményeknél perdig az út-, vasút- 

és közműépítések eredményezték a növekedést. Augusztusban az új szerződések 

volumene 4,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, melyen belül az 

épületekre vonatkozó szerződések 13,5 százalékos növekedést, az egyéb 

építményekre vonatkozóak pedig 4,4 százalékos visszaesést mutattak. A teljes 

szerződésállomány éves összehasonlításban 58,8 százalékkal bővült, melyen belül az 

épületekre vonatkozó szerződések volumene 1,7 százalékkal, az egyéb építményekre 

vonatkozó szerződéseké pedig 79,8 százalékkal növekedett. 

Májusban az építőipar 

teljesítménye 

24,4 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 

 

Az év hetedik hónapjában a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers 

adatok alapján 5,4, míg a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 5,3 százalékkal 

emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az augusztusra vonatkozó első 

becslés alapján a nyers adatok szerint 6,3, a naptárhatástól megtisztított adatok 

alapján pedig 6,8 százalékos forgalomnövekedést figyeltek meg. 2018 augusztusában 

az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 4,1, a nem 

élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 10,7, míg az üzemanyag-kiskereskedelemben 

6,2 százalékkal növekedett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene 2017 

augusztusához viszonyítva. 

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

indexe 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Eurostat, Századvég 

 

Tovább folytatódott a csomagküldő és internetes szaküzletek forgalmának évek óta 

tartó, dinamikus bővülése: a naptárhatástól megtisztított adatok alapján 18,9 

százalékkal emelkedett a szegmens eladási volumene az előző év azonos 

időszakához képest. Jelentős, 10,9 százalékos bővülés ment végbe a bútor, műszaki 

cikk, míg 10,1 százalékos az iparcikk jellegű vegyes üzletek forgalmában is. 5 

százalékot meghaladó mértékben emelkedett a textil, ruházati és lábbeli (6,7 

százalék), a számítástechnika és egyéb iparcikk (7,0 százalék), a gyógyszer, 

A kiskereskedelmi 

forgalom júliusban 5,4, 

míg augusztusban 6,3 

százalékkal növekedett. 



SZÁZADVÉG GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. HAVI JELENTÉS 

 
5 

gyógyászati termék (5,6 százalék), illetve az illatszer (9,4 százalék) üzletek eladási 

volumene. Kismértékű forgalomnövekedés következett be az élelmiszer jellegű vegyes 

(2,5 százalék), az élelmiszer, ital, dohányáru (0,4 százalék), a könyv, újság, papíráru 

(4,0 százalék) és a használtcikk (0,9 százalék) szaküzletek forgalmában. A gépjármű 

üzemanyag-forgalom 5,6 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához 

viszonyítva. 

Júliushoz hasonlóan augusztusban is csökkent a foglalkoztatottak száma havi alapon, 

6 ezer fővel a szezonálisan kiigazított adatok alapján, azonban az előző év azonos 

időszakához viszonyítva így is 39 ezer fővel dolgoztak többen hazánkban az év 

nyolcadik hónapjában. A foglalkoztatás csökkenésével párhuzamosan 2 ezer fővel 

csökkent az aktívak szezonálisan kiigazított száma, míg a munkanélkülieké 4 ezer 

fővel 174 ezer főre emelkedett. Az intézményi statisztikák alapján ezzel szemben a 

legalább 5 főt foglalkoztató vállalatok, illetve a költségvetési szférában dolgozók 

száma 2 ezer fővel nőtt egy hónap alatt. A növekedés továbbra is a versenyszférához 

köthető, ahol az alkalmazotti létszáma 3 ezer fővel nőtt egy hónap alatt a szezonálisan 

kiigazított adatok alapján, míg a közszférában ezer fővel csökkent. Augusztusban az 

előző hónaphoz viszonyítva érdemben nem változott a közfoglalkoztatásban dolgozók 

létszáma, azonban éves szinten 46 ezer fővel 114 ezer főre mérséklődött a Start 

munkaprogramokban dolgozók létszáma. A munkanélküliek számának kis mértékű 

emelkedése miatt 3,7 százalékra emelkedett a munkanélküliségi ráta augusztusban, 

amely Csehország, Németország és Lengyelország után a negyedik legalacsonyabb 

az Európai Unióban. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

10 százalék alá, 9,8 százalékra lassult a bruttó átlagkereset növekedési üteme 

augusztusban. A mérséklődés oka, hogy a költségvetési szervek esetében csupán 6,2 

százalékkal nőtt az átlagkereset, annak következtében, hogy a nem rendszeres 

kifizetések közel negyedére csökkentek, míg a havi rendszeres kifizetések közel 13 

százalékkal emelkedtek. Ezzel szemben a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál 

11,0 százalékos bérfejlesztés valósult meg egy év alatt, elsősorban a munkaerőhiány, 

valamint a minimálbér év eleji 8, míg a garantált bérminimum 12 százalékos emelése 

következtében. A nettó átlagkereset szintén 9,8 százalékkal nőtt 213 579 forintra, míg 

a családi adókedvezményt is figyelembe véve 222 100 forint volt az átlagos nettó 

munkajövedelem. Az augusztusban 3,4 százalékon stagnáló inflációt is figyelembe 

véve egy év alatt 6,2 százalékkal nőtt a nettó reálbér értéke. 

3,7 százalék a 

munkanélküliségi ráta. 

 

A nettó átlagbér 9,8 

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

 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Külső egyensúly 

A KSH 2018 júliusára vonatkozó adatai alapján az export és az import euróban 

számított értéke 11 százalékkal emelkedett éves bázison. A külkereskedelmi mérleg 

többlete 362 millió eurót tett ki, így az előző év azonos hónapjához képest 80 millió 

euróval nőtt. 

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

százalékkal, behozatala 7,1 százalékkal növekedett. A feldolgozott termékek 

exportvolumene 11 százalékkal, míg az importvolumene 14 százalékkal emelkedett. 

Az energiahordozók importvolumene 3,1 százalékkal, míg exportvolumene 44 

százalékkal mérséklődött. A kőolaj és kőolajtermékek behozatala megközelítőleg 20 

százalékkal, míg a kivitele közel kétszeresére nőtt az egy évvel ezelőttihez képest. A 

villamos energia behozatala hetedével, míg exportja több mint ötödével csökkent. 

A 2018 augusztusára vonatkozó első becslés alapján a külkereskedelmi mérleg 

aktívuma 51 millió eurót tett ki. Ez 381 millió euróval kevesebb, mint az egy évvel 

korábbi érték. Az exporté 0,9 százalékkal, míg az import euróban számított értéke 6,1 

százalékkal nőtt éves összevetésben. 

7. ábra Külkereskedelmi egyenleg (millió euró) 

 

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

 

Augusztusban 381 

millió euróval csökkent 

a külkereskedelmi 

többlet. 



SZÁZADVÉG GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. HAVI JELENTÉS 

 
7 

A folyó fizetési mérleg egyenlege 2018 augusztusában –115,4 millió eurót tett ki, 

amely jelentősen alulmúlja az előző évben mértet (199,6 millió euró). Az MNB által az 

idei első nyolc hónapjának becsült értéke (1971,6 millió euró) viszont markánsan 

kisebb a folyó fizetési mérleg 2017 január-augusztusi értékénél (3711 millió euró). 

Költségvetési helyzet 

Az államháztartás központi alrendszerének hiánya a kilencedik hónap végére 1 496,5 

milliárd forintot tett ki. A központi költségvetés deficitje 1 542,9 milliárd forint volt, míg 

az elkülönített állami pénzalapok 24,4, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 

22,0 milliárd forintos többlettel zárt. Az éves célt 135,9 milliárd forinttal meghaladó 

hiány hátterében továbbra is a hazai és a megelőlegezett uniós fejlesztési kiadások 

állnak.  

Az államháztartás bevételi oldalát tekintve az év első kilenc hónapjában általános 

forgalmi adóból összesen 377,9 milliárd forinttal (15,2 százalékkal) magasabb bevétel 

keletkezett, mint a megelőző év azonos időszakában. Növekedett a személyi 

jövedelemadóból, valamint a biztosítottak által fizetett nyugdíj-, egészségbiztosítási és 

munkaerőpiaci járulékokból származó bevétel is: előbbi 188,5 milliárd forinttal (13,3 

százalékkal), utóbbi pedig 205,3 milliárd forinttal (5,3 százalékkal) emelkedett. A 

jövedéki adó bevételek is érdemben nőttek: 77,3 milliárd forinttal (10,4 százalékkal) 

több folyt be, mint a megelőző év azonos időszakában. 2018 szeptemberében 157,9 

milliárd forint uniós bevétel érkezett a költségvetésbe, így szeptember végére már 

összesen közel 341 milliárd forint folyt be. 

Az első félévben a kormányzati szektor GDP-arányos egyenlege 

eredményszemléletben –0,1 százalék volt. 

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

 

Forrás: NGM 

 

Monetáris folyamatok 

2018 szeptemberében a fogyasztói árak átlagosan 3,6 százalékkal emelkedetek az 

előző év azonos időszakához viszonyítva. A növekedéshez a legjelentősebben a 

járműüzemanyagok 14,9 százalékos és a dohányáruk 7,0 százalékos áremelkedése 

járult hozzá. A szeszes italok, dohányáruk átlagos árnövekedés egy év alatt 5,1 

százalék volt, amely jövedéki adó emelések hatására következett be. A 

járműüzemanyagok esetében az árnövekedést az olaj világpiaci árának az 

–0,1 százalék volt a 

kormányzati szektor 

egyenlege az első 

félévben. 

Szeptemberben 

3,6 százalékra 

emelkedett az infláció. 
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emelkedése, valamint a forint dollárhoz viszonyított árfolyam gyengülése magyarázza. 

Szeptemberben az élelmiszerek átlagos árnövekedése 4,6 százalék volt, amelyen 

belül a friss zöldség 38,4 százalékkal, a burgonya 36,5 százalékkal, a száraztészta 9,7 

százalékkal, a liszt 7,8 százalékkal, a tojás 7,0 százalékkal, az éttermi étkezés 5,8 

százalékkal, a vaj, vajkrém 5,6 százalékkal, a tejtermékek 4,7 százalékkal, a 

baromfihús és a kenyér 3,9 százalékkal, a tej 1,7 százalékkal, míg a sajt 0,6 

százalékkal került többe, mint egy évvel korábban. Mérsékelte az élelmiszerek átlagos 

árnövekedését a cukor (–22,7 százalék), a bolti kávé (–4,9 százalék), a sertéshús (–

2,0 százalék), a hal (–2,0 százalék), illetve az étolaj (–1,2 százalék) árcsökkenése. Az 

egyéb cikkek 7,1 százalékos árnövekedéséhez a járműüzemanyagok áremelkedése 

mellett az újság, folyóirat 8,4 százalékos áremelkedése járult hozzá, ellenben 

mérsékelte a tankönyv 2,1 százalékos árcsökkenése. A háztartási energia 1,5 

százalékkal emelkedett egy év alatt, amelyen belül a tűzifa ára 12,1 százalékkal, a 

palackos gázé 11,2 százalékkal, a brikett, kokszé 4,5 százalékkal, míg a széné 4,1 

százalékkal emelkedett. Továbbra sem változott a távfűtés, az elektromos energia és a 

vezetékes gáz ára. 

Szeptemberben a szolgáltatások ára átlagosan 1,8 százalékkal volt magasabb, mint 

egy évvel korábban. Az emelkedést elsősorban a belföldi üdülés 10,2 százalékos 

árnövekedése hajtotta felfelé. Azonban, a szolgáltatásokon belül növekedett az ára a 

taxi szolgáltatásnak (11,2 százalékkal), a külföldi üdülésnek (6,1 százalékkal), a 

lakbérnek (5,2 százalékkal), a sport-, múzeumi belépőknek (4,4 százalékkal), valamint 

az egészségügyi szolgáltatásnak (3,4 százalékkal) is. A szolgáltatások esetében 

árcsökkenés csupán a telefon, internet árában ment végbe (–5,6 százalék). A 

ruházkodási és a tartós fogyasztási cikkek ára alig változott. A tartós fogyasztási 

cikkeken belül nőtt az új személygépjárművek ára (5,3 százalékkal), ellenben csökkent 

a használtaké (–8,4 százalékkal). 

9. ábra Infláció alakulása (éves változás százalékban) 

 

Forrás MNB, Századvég 

Az MNB által közölt inflációs alapmutatók közül, mind a maginfláció, mind az indirekt 

adóktól szűrt maginfláció 2,4 százalékos szintet mutatott, akárcsak a kereslet érzékeny 

maginfláció, amely ezúttal elérte a maginflációt. A ritkán változó termékek inflációja 2,7 

százalék volt. A Monetáris Tanács október 16-i kamat meghatározó ülésén nem 

változtatott az alapkamat mértékén. 

 

Az elmúlt időszakban EKB Kormányzótanácsa nem változtatott irányadó kamatán. A 

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

Kamatot emelt a Fed és 

a cseh jegybank. 
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Committee) szeptember 25-26-án ülésezett és 25 bázisponttal a 2-2,25 százalékos 

sávba emelte irányadó kamatát. 

A cseh jegybank szeptember 26-án az inflációs folyamatok miatt 25 bázisponttal 1,5 

százalékra emelte irányadó kamatát. 2010 óta a cseh jegybank inflációs célja 2 

százalék, amely mellett egy 1-3 százalékos sáv tekinthető megfelelőnek. 

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

 

Forrás: Datastream 

 
A régiós folyamatok csak kismértékű változásokat indukáltak a vizsgált pénzügyi 

mutatókban. A cseh korona árfolyama 1,6 százalékkal, míg a lengyel zlotyé 0,48 

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

Csehországban 2 bázisponttal 40 bázispontra, míg Lengyelországban 4 bázisponttal 

70 bázispontra emelkedett. 

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

értéke 1 bázisponttal 89 bázispontra nőtt, továbbá az elmúlt hónapban a forint 

árfolyama a svájci frankkal szemben 1,3 százalékkal erősödött, az euróval szemben 

0,2 százalékkal, míg az amerikai dollárral szemben 1,1 százalékkal gyengült. Az 

időszak végén így egy svájci frank 285, egy amerikai dollár 282, míg egy euró 325 

forintba került. Az elmúlt hónapban a külföldiek kezén lévő magyar állampapír-

állomány 16 milliárd forinttal emelkedett, és az időszak végén 3899 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. A szeptemberi Monetáris Tanács döntés 

értelmében a jegybank ezt az eszközt december végével kivezeti. 

Az elmúlt időszakban a MIRS-tendereket nagy túlkereslet (4,6-5,6-szeres) mellett 

2018. szeptember 27-én és október 11-én tartotta a jegybank. A kivezetést 

A cseh korona és a 

lengyel zloty is gyengült 

az euróval szemben. 

A Monetáris Tanács 

nem változtatott az 

irányadó rátán. 
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előkészítendő szeptember 27-én először csökkentette a jegybank ezen alkalmakkor a 

teljes keretösszeget 50 milliárdról 30 milliárdra. Továbbá az MNB ezen belül az 5 és a 

10 éves keretösszeget is 15-15 milliárd forinton állapította meg. 

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

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

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

jegybank október 15-ig az elsődleges piacon 140 milliárd forintért, míg a másodlagos 

piacon 125 milliárd forint értékben vásárolt jelzálogleveleket. A jegybank szeptember 

18-i döntésének értelmében október elsejétől nem vásárol a másodlagos piacon, míg 

az elsődleges vásárlásokat 2018. december 31-ig folytatja. 

A hazai jegybank 2018 szeptemberében átalakította monetáris politikai 

eszköztárat 
1
 
2
 

Az MNB az alapkamat 0,9 százalékra csökkentését követően 2016-ban számos a 

rövid hozamokra ható konvencionális és nemkonvencionális eszközt vezetett be, 

annak érdekében, hogy az alapkamat tartása mellett további lazítást hajtson végre: 

 A kamatfolyosó több lépésben szűkült és aszimmetrikussá vált, tekintettel arra, 

hogy a jegybank annak felső szélét 0,9 százalékra csökkentette. 

 A 3 hónapos betéti eszközhöz való hozzáférés szűkítését követően a jegybank 

mennyiségi korlátozást alkalmazott és a 2016 őszén még 1600 milliárd forintos 

állomány 2017 végére 75 milliárd forintra zsugorodott. 

 A BUBOR-piaci reform révén a BUBOR jobban be tudja tölteni a 

referenciakamat szerepet.   

 A devizaswapok bevezetése, amelyek leghosszabb futamideje 12 hónap, a 

forintlikviditás növelését teszi lehetővé. 

 A kötelező tartalékráta 2 százalékról 1 százalékra csökkent. 

 A Piaci Hitelprogramhoz (PHP) kapcsolódó preferenciális betét a bankok 

hitelezési vállalásainak mértékében alakult ki és áll a rendelkezésükre. 

Az MNB lépéseinek következtében a rövid lejáratú pénzpiaci hozamok tartósan a 

kamatfolyosó alsó szélének közelébe csökkentek.  

A hazai jegybank ezeket a lépéseket később kiegészítette 2018-tól a hosszabb 

hozamokra ható nemkonvencionális eszközökkel: 

 Monetáris politikai célú kamatcsere (változó kamatozásút cserél fix 

kamatozásúra) eszköz (MIRS), amelynek célja a hosszú hozamok 

befolyásolása és banki kamatkockázat csökkentése volt. 

 Jelzáloglevél-vásárlási program, amelynek keretében a jegybank az elsődleges 

és a másodlagos jelzálogpiacon is megjelent vevőként. 

Ezeket az eszközöket a hazai jegybank elsősorban a hosszú hozamok 

befolyásolására, leszorításának céljából alkalmazta. Továbbá a banki kockázatok 

csökkentésére nyújtott lehetőséget, mivel a fix kamatozású lakáshitelek térnyerését 

és azok banki fedezésének növelését okozta. A banki kockázatkezelés célzottabbá 

tétele mellett a hosszú hozamok csökkenése az állami költségvetés 

kamatkiadásainak mérséklődéséhez is hozzájárult.  

Az MNB Monetáris Tanácsának 2018. szeptember 18-i döntése értelmében a 

monetáris politikai eszköztár jelentősen átalakult:    

                                                        
1
 MNB (2018): A rövid hozamokra ható nemkonvencionális monetáris politikai eszköztár 

jövőbeli stratégiai keretrendszere. 2018. szeptember 18. 
2
 Hoffmann Mihály – Kolozsi Pál Péter (2018): Eszköztárának átalakításával felkészült a 

jegybank a monetáris politika óvatos és fokozatos normalizáziójára 
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A jegybanknak továbbra is elsődleges célja az inflációs cél fenntartható elérése. Az 

MNB ennek tartós biztosítása érdekében felkészült monetáris politikájának 

normalizálására. A jegybank ezért először fokozatosan kivezeti a hosszú hozamokra 

ható nemkonvencionális eszközeit és a rövid hozamokra ható eszközrendszerét is 

jelentősen módosítja. 

Az MNB a 3 hónapos betét monetáris politikai eszközt, amelynek jelenlegi szintje 75 

milliárd forint, 2018. negyedik negyedével kivezeti. Az irányadó eszköz szerepét a 3 

hónapos betét nullára csökkentését követően a kötelező tartalék veszi át. A jövőben 

a jegybank két eszközt alkalmaz nemkonvencionális rövid hozamokra ható 

eszköztárából. Ezek az FX-swapok (forintlikviditást biztosító devizacsere ügyletek) 

alkalmazása és a kamatfolyosó módosítása. A 1-től 12 hónapig terjedő futamidejű 

FX-swapok tendereinek, mennyiségeinek módosításával, továbbá a kamatfolyosó 

felső szélének visszaépítésével az MNB hatást gyakorol a rövid hozamokra. 

Pontosabban például az utóbbi eszközzel a bankközi egynapos kamatok 

alakulásának nagyobb mozgásteret enged, azaz jobban emelkedhetnek a rövid 

hozamok/kamatok.  

Az egyes eszközök változása a következőképpen foglalható össze: 

 2018 év végén kivezetésre kerül a 3 hónapos betét. 

 Az EU harmonizáció jegyében a tartalékráta 1 százalékon marad. 

 A jegybanki FX-swap esetében az állomány futamidő struktúrája és az 

összmennyiség változhat, azonban a meglévő futamidők - 1 hét, 1-3-6-12 

hónap - nem változnak. 

 A kamatfolyosó szélessége és (a)szimmetriája változhat. 

 A BUBOR-piaci reform változatlan keretrendszerű marad. 

A jegybank ezen kívül januártól elindítja a Növekedési Hitelprrgram Fixet, amelynek 

célja a kkv-k fix kamatozású beruházási célú hitelekhez juttatása. 

A jegybank a normalizációval és a nemkonvencionális eszköztár átalakításával 

felkészül egy jövőbeni esetleges szigorításra, ami elsősorban az emelkedő külső 

kamatkörnyezet függvényében alakulhat ki. 

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

futamidőknél a hozam 13 és 18 bázispont közötti értékekkel csökkent. A hozamgörbe 

közepén 9 bázisponttal emelkedett a 3 éves hozam, míg az 5 éves benchmark 

papírnál (ahol ennél 1 évvel hosszabb lejáratú – azaz 6 éves futamidejű - állampapír a 

referencia) a referenciahozam 26 bázisponttal emelkedett. A hozamgörbe hosszú 

végénél pedig 25-37 bázisponttal emelkedtek a hozamok. A rövidebb lejáratoknál az 

alacsony hozamok a likviditásbőségnek és az MNB lépéseinek köszönhetőek. A 

hosszabb lejáratok magasabb hozamai pedig illeszkednek a nemzetközi trendekbe. 

Összességében a hozamgörbe tehát a rövid végén csökkent, míg a hosszú végén 

emelkedett, így meredekebbé vált.  

Az államadósság devizaaránya az elmúlt időszakban (2018 augusztusának végén) 

19,8 százalékra csökkent, amely érték az ÁKK 2018. évi finanszírozási tervben 

meghatározott sávban (15-25 százalék) található.  

Az elmúlt időszakra nem esett nemzetközi hitelminősítői döntés a magyar 

államadósság besorolásáról. Így a magyar államadósság korábbi minősítésén, 

továbbra is a befektetésre javasolt kategóriában, annak egyelőre az alsó részén 

található. A három nagy nemzetközi hitelminősítőből kettőnél (S&P-nál és Fitch-nél) 

pozitív kilátással szerepel a magyar államadósság besorolása. 
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11. ábra A forint hozamgörbe alakulása (%) 

 

Forrás: ÁKK, Századvég 

 
A vállalatoknál 2018 augusztusában a szezonálisan kiigazított adatok alapján a banki 

nettó forinthitel felvét 62,0 milliárd forintnak felelt meg. A devizahitelek tranzakcióinak 

nettó értéke –2,1 milliárd forintot tett ki, azaz a nem pénzügyi vállalatok augusztusban 

devizahiteleik állományát csökkentették. A kettő eredőjeként adódó augusztusi teljes 

nettó hitelfelvét (szezonálisan igazítva) 63,9 milliárd forintnak felelt meg. 

12. ábra Vállalati hitelfelvétel (milliárd forint) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 

 
A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 151,7 milliárd forintot tett ki, 

ami 37,1 milliárddal alacsonyabb összeg az előző havi értékhez képest. Az újonnan 

nyújtott euróhitelek összege 79,2 milliárd forint volt, ami 24,7 milliárddal nagyobb a 

júliusi értéknél. A vállalati szektor tehát növelte árfolyamkockázati kitettségét. 

 

A hitelfelvétel volt 

jellemző a vállalatoknál. 
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Századvég előrejelzés
3
 

13. 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 

 

14. 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    

 

 

_ 

 
  

                                                        
3
 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. 


