
4,8 százalékkal nőtt a GDP a 

harmadik negyedévben 

 
 

SZIGMA indikátorok 

 

 

Forrás: Századvég 

 

-1,0

0,0

1,0

2,0

2015 2016 2017 2018 2019

SZIGMA CI SZIGMA LEAD

Előre-
jelzés

Előrejelzésünk (2018. 09. 10.) 

 2018 

GDP változása (%) 4.4 

Infláció (éves átlag, %) 2.8 

Bruttó keresetek  

(éves változás, %) 

10,6 

EUR/HUF (éves átlag) 318 

292 

A KSH első becslése szerint a várakozásokat jelentős 

mértékben meghaladó ütemben, a nyers adatok szerint 

4,8 százalékkal, míg a szezonálisan és naptárhatással 

kiigazított adatok szerint 5,0 százalékkal nőtt a magyar 

gazdaság éves alapon. 

Az első becsléshez fűzött rövid kommentár alapján a növekedéshez 

minden ágazat hozzájárult legnagyobb mértékben a piaci szolgáltatások, 

azon belül is a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, de az építőipar 

és a mezőgazdaság is kiemelkedő negyedévet zárt. 

Felhasználási oldalról ellenben a fogyasztás lehetett a növekedés 

motorja, amelyet a továbbra is 10 százalék feletti bérnövekedés és a 

4 százalék alatti munkanélküliségi ráta támogat. Jelentős lehetett emellett 

a beruházások hozzájárulása, amelyet az építőipari fellendülés és az EU-

s források által támogatott állami beruházások támogatnak.  

Az októberi adatok alapján közel 6 éves csúcsra emelkedett az infláció 

üteme Magyarországon és az eurózónában egyaránt. A hazai infláció 

emelkedésében elsősorban az olajár és a forint gyengülése miatt 

emelkedő üzemanyagárak játszottak szerepet, de az élelmiszerárak is 

jelentősen 4,6 százalékkal nőttek. 

Szeptemberben az egyes ágazatok termelése vegyesen alakult: míg az 

ipar teljesítménye 0,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, addig 

az építőipar jelentősen, 25,8 százalékkal növekedett A béremelkedések 

hatására folytatódott a kiskereskedelmi forgalom bővülése, melynek 

volumene így 4,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. 

Forint hozamgörbe (%) 

 

Forrás: Datastream 
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Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

Közel 6 éves csúcsra, 2,2 százalékra emelkedett az infláció értéke az eurózónában az 

októberi adatok alapján. A leggyorsabb ütemben, 10,7 százalékkal az energiaárak 

emelkedtek az euróövezetben, amely így 1,02 százalékponttal járult hozzá a 

pénzromlás üteméhez. Ezzel szemben az élelmiszerek ára 2,22 százalékkal, az ipari 

termékeké 0,4 százalékkal, míg a szolgáltatások ára 1,5 százalékkal emelkedett. A 

tagországok között jelentős eltérések adódnak: Észtországban 4,5 százalékos éves 

inflációt mértek, míg Portugáliában csupán 0,8 százalékkal, Írországban pedig 1,1 

százalékkal nőttek egy év alatt az árak. A régiós országok közül Lengyelországban 

mérték a legalacsonyabb, 1,5 százalékos inflációt, míg Horvátországban 1,7 

százalékos, Csehországban 2,0 százalékos, Szlovéniában 2,3 százalékos, 

Szlovákiában 2,5 százalékos, Romániában pedig 4,2 százalékos éves pénzromlási 

ütemet regisztráltak. 

November 13-án elkészült a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) 

feltételrendszeréről szóló megállapodás szövegtervezete a szakértői küldöttségek 

között. A megegyezés hírére a font erősödésnek indult egy nap alatt közel 1 

százalékot erősödött a dollárral szemben. A megállapodást másnap a brit kormány 

jóváhagyta, azonban az elfogadáshoz szükség van a parlament beleegyezésére is, 

ahol a May vezette konzervatívoknak nincs többsége, csak a Demokratikus Unionista 

Párttal (DUP), akik azonban nem támogatják a tervezetet, mivel az külön 

vámtérségként kezelné Észak-Írországot és Nagy Britanniát. A megegyezés ezen 

pontja miatt Dominik Raab Brexit-ügyi miniszter másnap lemondott posztjáról és 

követte őt  Esther McVey, munka- és nyugdíjügyi miniszter is. Tovább bonyolítja a brit 

belpolitikai helyzetet és növeli a kilépés körüli bizonytalanságot, hogy a 

megállapodással elégedetlen konzervatívok bizalmatlansági szavazást indítottak 

Theresa May ellen, amelynek hatására a font 1,7 százalékot gyengült a dollár, míg 1,8 

százalékot az euróval szemben. Az uniós tagállamok szakminiszterei kiemelték, hogy 

a tárgyalások nem nyithatóak újra, így amennyiben le is váltják May-t, nem várható 

egy jobb megállapodás tető aláhozása, csupán a jelenlegi elfogadása vagy a no-deal 

Brexit. 

A 2018-as közgazdasági Nobel-díj 

2018-ban a közgazdasági Nobel-díjat William D. Nordhaus és Paul M. Romer 

megosztva kapták meg. Nordhaus esetében a bizottság a klímaváltozás 

hatásainak hosszútávú makrogazdasági elemzésekbe történő beépítését, míg 

Romer esetében az innovációk beépítését díjazta. 

Nordhaus 1941-ben született az Egyesült Államokban. Doktori fokozatát 1967-

ben szerezte az MIT-n, azóta a Yale egyetemen tanít. Tagja többek között az 

amerikai Nemzeti Tudományos Akadémiának (Natural Academy of Sciences), 

az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémiának (American Academy of 

Arts and Sciences), valamint a Nemzeti Gazdaságkutató Intézetnek (National 

Bureau of Economic Analysis). Számos publikáció szerzője, könyv és folyóirat 

szerkesztője. 

2,2 százalékra nőtt az 

infláció az eurózónában.  
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Romer 1955-ben született az Egyesült Államokban. Doktori fokozatát a chicagoi 

egyetemen szerezte. Tanított a chicagoi és a rochesteri egyetemen valamint 

Stanford Egyetemen és a Berkeley-n. Tagja az Amerikai Művészeti és 

Tudományos Akadémiának (American Academy of Arts and Sciences), valamint 

a Nemzeti Gazdaságkutató Intézetnek (National Bureau of Economic Analysis). 

Alapítója és vezetője a New York-i Egyetem Urbanizációs Projektjének. Mielőtt 

a New York-i Egyetemre került, egy oktatástechnológiai vállalkozást alapított. 

Mindkét közgazdász munkájában közös a kiindulópont: a neoklasszikus 

növekedéselmélet. Ezt fejlesztették tovább a hosszú távú növekedése 

elemzése érdekében különböző olyan irányokba, amelyet a közgazdászok 

korábban exogénnek tekintettek. Mindketten hangsúlyozták az externáliák 

figyelembevételének fontosságát a hosszú távú optimumok kialakulásával 

kapcsolatban. 

A Svéd Akadémia a döntés hátteréről szóló leírásában rámutatott, hogy a 

közgazdaságtan korábban nem foglalkozott a természeti erőforrások és a tudás 

szerepével. Romer még az 1980-as években építette fel az endogén 

növekedéselméletet, ahol a növekedés a korábbi modellekkel szemben nem 

külső tényezőként, hanem a piaci szereplők tevékenységének eredményeként 

jelenik meg. Nordhaust a globális felmelegedés inspirálta arra, hogy a környezet 

és az ember kölcsönhatását elemezze, ami azt is lehetővé tette, hogy a 

gazdaság és a környezet működésének kapcsolatát elemezze különböző 

szcenáriók mentén. 

Romer megközelítése szerint a technológiai haladáshoz szükséges ötletek 

eltérnek a hagyományos jószágoktól, hiszen itt kevésbé lehetséges mások 

teljes kizárása. Gazdasági szempontból ugyanakkor lényeges a kizárás 

mértéke: az, hogy a megvalósult ötletekből szabályozással és szabadalmakkal 

mennyire lehet kizárni másokat, meghatározza azt, hogy mennyire éri meg a 

kapcsolódó kutatást a piaci szereplőknek elvégezni. Romer kutatásaival azt is 

bemutatta, hogy az ötletek gyakorlati megvalósítása jellemzően növekvő 

mérethozadékot biztosít, tekintettel arra, hogy a gyártási fázisig történő eljutás 

jelent magas költséget, utána a költségek már mérsékeltebbek. Ez azt jelenti, 

hogy a remélt monopolista profit a kutatás-fejlesztés egyik hajtóereje lehet. A 

szabályozás fontos lehet az optimális megoldás megtalálása érdekében, 

amelyet a bemutatott piaci kudarcok önmagukban megakadályoznak. 

Nordhaus Solow jól ismert növekedési modelljét 3 elemmel egészítette ki:  

• A légkörben felhalmozódó szén-dioxid és a kibocsátott szén-dixoid 

kapcsolata; 

• A légkörben felhalmozódó szén-dioxid és a hőmérséklet kapcsolata; 

• A hőmérséklet és a gazdasági tevékenység, illetve az egyéni jólét 

kapcsolata a növekvő hőmérséklet káros hatásain keresztül. 

Az így létrejövő modellek alkalmasak arra, hogy segítségükkel elemezzék a 

különböző gazdasági pályák környezeti hatásait, és az ezen keresztül az egyéni 

jólétre gyakorolt hatásokat. Nordhaus eredményei szerint a piaci megoldás nem 

jelenti a társadalmi optimumot – hasonlóan a Romer kutatásainál látottakhoz. 

Eredményei alapján a klímaváltozás értelmezhető a történelem legnagyobb 
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piaci kudarcaként, így a különböző kormányzati beavatkozások (például szén-

dioxid kvóták vagy adók) indokoltak. 

Felhasznált irodalom: The Royal Swedish Academy of Sciences (2018): 

Scientific Background on the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in 

Memory of Alfred Nobel 2018 – Economic Growth, Technological Change and 

Climate Change https://www.nobelprize.org/uploads/2018/10/advanced-

economicsciencesprize2018.pdf  

SZIGMA indikátoraink 

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

negatív tartományban tartózkodik, amely alapján 2018 októberében trend alatti 

mértékben bővült a gazdaság. Az ipar szezonálisan és naptárhatástól megtisztított 

értékesítési volumene 2018 szeptemberében közel azonosan alakult, mint az előző év 

azonos időszakában, míg a termelés volumene kismértékben, 2,3 százalékkal 

emelkedett. Az új rendelésállományban ellenben csökkenést figyeltek meg (–6,3 

százalék), amelynek hátterében úgy a belföldi (–4,2 százalék), mint az exportrendelés 

(–6,7 százalék) volumenének mérséklődése húzódott meg. A fenti mérséklődés 

ellenére az ipar kibocsátása várhatóan támogatni fogja a hazai gazdaság bővülését. 

Folytatódott az építőiparban a szerződésállomány növekedési ütemének lassulása: a 

hó végi szerződésállomány éves szinten 42,5 százalékkal emelkedett a korábbi 60 

százalékot meghaladó ütemek után. Tovább csökkent a létesítendő új nem 

lakóépületek száma (–17,6 százalék), amelyet változatlanul a tavalyi magas bázis 

indokol. A szerződésállomány bővülésének lassulása ellenére várhatóan az ágazatban 

továbbra is fennmarad az éves szinten mért, jelentős bővülés. 

A hazai gazdaság rövidtávú teljesítményével szembeni várakozásainkat kifejező 

SZIGMA LEAD indikátor alapján az év hátralévő részében trend fölötti mértékben 

bővül majd a gazdaság. A német piac üzleti hangulatváltozásáról képet adó Ifo 

Business Climate index az előző hónaphoz képest 0,9 indexponttal 102,8 pontra 

mérséklődött, míg az előző év azonos időszakához képest 1,7 indexpontos 

mérséklődést figyeltek meg. Az index csökkenésének hátterében vélhetően az USA és 

a Kína közötti kereskedelmi háború húzódik meg. Mindennek ellenére az Ifo index 

magas értéke alapján a hazai kibocsátás bővülését a következő hónapokban is 

támogathatja a kedvező külső környezet. A kiskereskedelem a várakozásoknak 

megfelelően augusztusban és az első becslések alapján szeptemberben is tovább 

bővült, így a növekedést támogató szerepe javulhat az előző hónapokban 

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

azonos időszakához viszonyítva 3,2 indexponttal –10 pontra emelkedett októberben, 

míg az előző hónaphoz képest 0,3 indexpontos növekedés következett be. 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 valószínűsítünk. 

SZIGMA indikátorunk, 

alapján kismértékben 

trend alatti ütemben 

bővül a gazdaság. 

https://www.nobelprize.org/uploads/2018/10/advanced-economicsciencesprize2018.pdf
https://www.nobelprize.org/uploads/2018/10/advanced-economicsciencesprize2018.pdf
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1. ábra SZIGMA egyidejű (CI) és előrejelző (LEAD) indikátorok 

 

Forrás: Századvég 

 

Reálgazdaság 

2018 III. negyedévében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) első becslése szerint a 

magyar gazdaság éves GDP növekedési üteme 4,8 százalékot mutatott a nyers és 5,0 

százalékot a szezonálisan és naptárhatással megtisztított adatok alapján. Így az 

időszaki GDP bővülés üteme jelentősen meghaladta a 4,3 százalékos elemzői 

várakozásokat. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján a bruttó 

hazai termék volumen növekedése 1,2 százalékkal haladta meg az előző negyedéves 

adatot. 

A növekedéshez valamennyi nemzetgazdasági ág hozzájárult, a legnagyobb 

mértékben a piaci alapú szolgáltatások. A turizmuson belül, a szálláshelyeken eltöltött 

vendégéjszakák száma 2,4 százalékkal, míg a kiskereskedelmi termékforgalom 

naptárhatástól megtisztított adatok alapján 5,8 százalékkal haladta meg az előző év 

azonos időszakát a harmadik negyedévben. Az építőipar termelési volumene 29,4 

százalékkal, az ipari termelés 2,4 százalékkal növekedett 2018 III. negyedévében az 

előző év azonos időszakához viszonyított havi indexek átlagában. Az ipari termelés 

volumene régiós összehasonlításban a Nyugat-Dunántúli és Közép-Dunántúli 

régiókban csökkent, rendre 5,5 és 1,4 százalékkal, míg a többiben növekedett. A 

legnagyobb bővülés Pest (11,9 százalék) és Dél-Dunántúl (10,0 százalék) régiójában 

valósult meg. 

4,8 százalékkal nőtt a 

magyar GDP. 
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2. ábra GDP-növekedés 2018 III. negyedévében az EU-ban (év/év, %) 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. Előzetes becslés. 

Forrás: Eurostat 

Nemzetközi kitekintésben a szezonálisan és naptárhatástól megtisztított adatok 

alapján a bruttó hazai termék volumene az Európai Unióban 2018 III. negyedévében 

0,3 százalékkal nőtt az előző negyedévhez és 1,9 százalékkal az előző év azonos 

időszakához viszonyítva. A visegrádi négyek közül Csehország harmadik negyedéves 

GDP növekedési üteme 2,3 százalék, Szlovákiáé 4,5 százalék, míg Lengyelországé 

5,7 százalékos volt. Ezzel a lengyel gazdaság bővült a leggyorsabb ütemben az 

Európai Unióban, amelyet a lett (5,5 százalék) majd a magyar gazdaság növekedési 

üteme követett. 

Szeptemberben az ipar kibocsátása a nyers adatok szerint 0,6 százalékkal elmaradt 

az előző év azonos időszakában mérttől, míg a naptárhatástól megtisztított adatok 

szerint 2,2 százalékkal meghaladta azt. A szezonálisan és munkanaphatással 

kiigazított adatok szerint az ágazat termelése augusztushoz képest 2,1 százalékkal 

csökkent. Az ipar értékesítése az év kilencedik hónapjában 2,7 százalékkal elmaradt 

az egy évvel korábbitól. Ezen belül a belföldi értékesítések 4,5 százalékos növekedést, 

a külföldi értékesítések 6,4 százalékos csökkenést mutattak. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Az ipar egyes alágainak teljesítménye meglehetősen eltérően alakult szeptemberben: 

a bányászat teljesítménye 89,1 százalékkal emelkedett, míg a feldolgozóiparé 3,6 

Az ipar teljesítménye 

szeptemberben 0,6 

százalékkal csökkent. 
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százalékkal, az energiaiparé pedig 1,4 százalékkal csökkent. A feldolgozóiparon belül 

a legnagyobb növekedést a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 

ágazat érte el (12,3 százalék), de 10 százalékot meghaladó mértékben nőtt a 

kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás ágazat termelése is (11,7 százalék). A legnagyobb, 

19,1 százalékos visszaesés a gyógyszergyártást jellemezte. Emellett jelentősen, 15,0 

százalékkal csökkent a járműgyártás teljesítménye is, amelyhez hozzájárult az új uniós 

kibocsátási teszteken történő lassú megfelelés is. 12,0 százalékkal csökkent a 

textilipar és 11,9 százalékkal a gépgyártás teljesítménye. A KSH által megfigyelt 

ágazatok rendelésállománya nem ad egyértelmű iránymutatást a jövőre vonatkozóan: 

míg az új rendelések volumene 6,3 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól, addig 

a teljes rendelésállomány 6,4 százalékkal meghaladja azt. Az új rendeléseken belül az 

export rendelések 6,7 százalékos, a belföldi rendelések pedig 4,1 százalékos 

csökkenést mutatnak. A teljes rendelésállományon belül az export rendelések 

volumene 7,5 százalékkal nőtt, míg a belföldi rendeléseké 5,5 százalékkal csökkent. 

Az építőipar termelése szeptemberben is jelentősen, 25,8 százalékkal meghaladta az 

előző év azonos időszakában mértet. A szezonálisan és naptárhatástól megtisztított 

adatok szerint az ágazat kibocsátása 0,2 százalékkal elmaradt az augusztusitól. Éves 

bázison mindkét építményfőcsoport építése jelentős mértékben növekedni tudott: az 

épületeké 22,2 százalékkal, míg az egyéb építményeké 30,5 százalékkal. A KSH 

tájékoztatása szerint az épületeknél a növekedéshez ipari, kereskedelmi és 

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

járultak hozzá. Jelentősen növekedtek ugyanakkor az építőipar árai is: az épületeknél 

12,3 százalékkal, az egyéb építményeknél 7,3 százalékkal, míg a speciális 

szaképítésben 10,0 százalékkal. Bár az ágazat szerződésállománya még most is 

jelentősen, 42,5 százalékkal meghaladja az egy évvel korábbit, a növekedés mértéke 

egyre kisebb, amelyhez az új szerződések volumenének 34,0 százalékos visszaesése 

is hozzájárult. Szeptemberben a szerződésállományon belül az épületek 4,7 

százalékos csökkenést, míg az egyéb építmények 58,4 százalékos növekedést 

mutatnak. Az új szerződések tekintetében az épületeknél 9,3 százalékos, míg az 

egyéb építményeknél 46,1 százalékos visszaesést mért a KSH. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

 

 

Szeptemberben az 

építőipar teljesítménye 

25,8 százalékkal volt 

magasabb, mint egy 

évvel korábban.  
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2018 augusztusában a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers adatok 

szerint 6,3, a naptárhatástól megtisztított adatok alapján pedig 6,8 százalékkal nőtt az 

előző év azonos időszakához képest. A szeptemberre vonatkozó első becslés szerint 

a nyers adatok alapján 4,4, míg a naptárhatástól megtisztítottak szerint 5,4 százalékos 

forgalomnövekedést figyeltek meg. Az idei év kilencedik hónapjában az élelmiszer- és 

élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 3,1, a nem élelmiszer-

kiskereskedelmi üzletekben 7,6, az üzemanyag-kiskereskedelemben pedig 5,6 

százalékkal emelkedett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene 2017 

szeptemberéhez viszonyítva. 

A csomagküldő és internetes szaküzletek forgalma folytatta évek óta tartó dinamikus 

bővülését és az előző év azonos időszakához képest a naptárhatástól megtisztított 

adatok alapján 44,6 százalékkal emelkedett 2018 augusztusában. 10 százalékot 

meghaladó mértékben bővült a gyógyszer, gyógyászati termék (10,5 százalék), 

valamint az iparcikk jellegű vegyes (11,1 százalék) szaküzletek eladása. Az illatszer 

üzletek értékesítési volumene 5,8, a bútor, műszaki cikk üzleteké 6,2, a használtcikk 

üzleteké 8,1, míg a textil, ruházati és lábbeli üzleteké 8,3 százalékkal emelkedett. 

Kisebb növekedést tapasztaltak az élelmiszer, ital és dohányáru (1,4 százalék), a 

számítástechnika és egyéb iparcikk (3,9 százalék), illetve az élelmiszer jellegű vegyes 

(5,0 százalék) üzletek esetében. Mérséklődött ellenben a könyv, újság, papíráru 

üzletek forgalmának volumene: az előző év azonos időszakához képest 5,6 

százalékkal csökkent az értékesítés. A gépjármű üzemanyag-forgalom esetében 6,2 

százalékos forgalomnövekedést figyeltek meg. 

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

indexe 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Eurostat, Századvég 

 

Kéthavi csökkenést követően szeptemberben ismét emelkedett a foglalkoztatottak 

szezonálisan kiigazított száma. Az év kilencedik hónapjában 4 millió 639 ezer fő 

dolgozott, amely havi alapon 4 ezer fős, míg éves alapon 26 ezer fős bővülést jelent. A 

foglalkoztatás növekedésének fedezetét a bővülő aktivitás adta, egy hónap alatt az 

aktívak szezonálisan kiigazított száma 4 ezer fővel, míg egy év alatt 37 ezer fővel nőtt. 

A két hatás eredőjeként a munkanélküliek száma szeptemberben 2 ezer fővel 175 

ezer főre emelkedett. Az intézményi statisztikák szerint tovább emelkedett az ősz 

elején az alkalmazotti létszám. A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében 

egy hónap alatt 6 ezer fővel 2 millió 152 ezer főre emelkedett az alkalmazottak 

szezonálisan kiigazított száma. Ezzel szemben a költségvetési szférában 3 ezer fővel 

A munkanélküliségi ráta 

3,8 százalék. 

 

Augusztusban 6,3, 

szeptemberben 4,4 

százalékkal nőtt a 

kiskereskedelmi 

forgalom.  
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csökkent, míg a nonprofit szervezetek esetében ezer fővel emelkedett az 

alkalmazottak száma az előző hónaphoz viszonyítva. Szeptemberben további ezer 

fővel csökkent a közfoglalkoztatottak száma, így az év kilencedik hónapjában már 

csupán 113 ezren dolgoztak a Start munkaprogramok keretében. A munkanélküliek 

számmának kis mértékű emelkedése következtében 3,8 százalékra emelkedett a 

munkanélküliségi ráta szeptemberben, azonban ez még mindig az ötödik 

legalacsonyabb az Európai Unió tagországai között. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Az év kilencedik hónapjában ismét 10 százalék feletti ütemben, 10,2 százalékkal 

emelkedett a bruttó átlagkereset az alkalmazottak körében és 322 752 forintot tett ki. 

Augusztushoz hasonlóan szeptemberben is a versenyszférában nőtt gyorsabb 

ütemben az átlagkereset, 10,8 százalékkal, míg a költségvetési szférában 8,5 

százalékos bérnövekedést regisztráltak. Előbbi esetében a munkaerőhiány és a 

minimálbér, valamint a garantált bérminimum év eleji emelése, míg utóbbi esetében az 

állami bérrendezések a költségvetési szférában és a közszolgáltató cégeknél 

játszottak közre. A nettó átlagkereset a bruttó átlagkeresettel megegyező ütemben, 

10,2 százalékkal 214 630 forintra emelkedett. Ez a szeptemberben 3,6 százalékra 

gyorsuló inflációt is figyelembe véve 6,3 százalékos reálbér növekedést jelent. 

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

 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Szeptemberben 10,2 

százalékkal nőtt a nettó 

átlagbér. 
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Külső egyensúly 

A KSH 2018 augusztusára vonatkozó adatai alapján az export euróban számított 

értéke 0,8 százalékkal, míg az importé 6,2 százalékkal emelkedett éves bázison. A 

külkereskedelmi mérleg többlete 31 millió eurót tett ki, így az előző év azonos 

hónapjához képest 401 millió euróval csökkent. 

Augusztusban az egy évvel korábbihoz képest a gépek és szállítóeszközök kivitele 0,3 

százalékkal, behozatala 2,9 százalékkal növekedett. A feldolgozott termékek 

exportvolumene 3,0 százalékkal, míg az importvolumene 7,9 százalékkal emelkedett. 

Az energiahordozók importvolumene 8,8 százalékkal, míg exportvolumene 2,9 

százalékkal mérséklődött. A kőolaj és kőolajtermékek behozatala kismértékben, míg a 

kivitele közel tizedével nőtt az egy évvel ezelőttihez képest. A villamos energia 

behozatala negyedével, míg exportja több mint harmadával csökkent.  

A 2018 szeptemberére vonatkozó első becslés alapján a külkereskedelmi mérleg 

aktívuma 268 millió eurót tett ki. Ez 699 millió euróval kevesebb, mint az egy évvel 

korábbi érték. Az exporté 2,3 százalékkal csökkent, míg az import euróban számított 

értéke 6,3 százalékkal nőtt éves összevetésben. 

8. ábra Külkereskedelmi egyenleg (millió euró) 

 

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

 

A folyó fizetési mérleg egyenlege 2018 szeptemberében 230,1 millió eurót tett ki, 

amely jelentősen alulmúlja az előző évben mértet (606,4 millió euró). Az MNB által az 

idei első kilenc hónapjának becsült értéke (2201,7 millió euró) is markánsan kisebb a 

folyó fizetési mérleg 2017. január-szeptemberi értékénél (4317 millió euró). 

Költségvetési helyzet 

Az államháztartás központi alrendszere a tizedik hónap végén 1 678 milliárd forintos 

hiánnyal zárt. A központi költségvetés deficitje 1 691,3 milliárd forint volt, míg az 

elkülönített állami pénzalapok 37,6 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás 

pénzügyi alapjai pedig 24,3 milliárd forintos hiányt mutattak. Az éves célt 317,4 milliárd 

forinttal meghaladó hiány hátterében változatlanul a hazai és a megelőlegezett uniós 

fejlesztések kiadásai állnak. 

Az államháztartás 

központi alrendszerének 

hiánya az első tíz 

hónapban 1678 milliárd 

forint volt.  

Csökkent a 

külkereskedelmi többlet. 
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9. ábra Költségvetési egyenleg (Január-október, milliárd forint) 

 

Forrás: NGM 

 

Az államháztartás bevételi oldalán az év első tíz hónapjában általános forgalmi adóból 

összesen 440,2 milliárd forinttal (15,7 százalékkal) több bevétel keletkezett, mint az 

előző év azonos időszakában. A jövedéki adóból, valamint a személyi 

jövedelemadóból származó bevételek is emelkedtek: előbbi 74 milliárd forinttal (8,8 

százalék), míg utóbbi 209 milliárd forinttal (13,2 százalék) haladta meg a tavalyi 

értékét. Nőtt a biztosítottak által fizetett nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci 

járulékokból származó bevétel is (224,4 milliárd forinttal, 5,2 százalékkal). 

2018 októbere folyamán 131 milliárd forint nagyságú uniós bevétel érkezett a 

költségvetésbe, így az év tizedik hónapjának végére közel 472 milliárd forint folyt be. 

Az uniós bevételek nagysága az év hátralévő részében még jelentős mértékben 

emelkedhet. 

Monetáris folyamatok 

2018 októberében a fogyasztói árak átlagosan 3,8 százalékkal növekedtek az előző év 

azonos időszakához viszonyítva. A növekedéshez a járműüzemanyagok 16,2 

százalékos és a dohányáruk 7,3 százalékos árnövekedése járult hozzá a legnagyobb 

mértékben. A szeszesitalok dohányáruk átlagos áremelkedése egy év alatt 5,1 

százalék volt, amely a szeptemberi jövedékiadó-emelések hatására következett be. A 

járműüzemanyagok esetében az árnövekedést az olaj világpiaci árának az 

emelkedése, valamint a forint dollárhoz viszonyított árfolyam gyengülése magyarázza. 

Októberben az élelmiszerek átlagosan 4,6 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel 

korábban. Az élelmiszereken belül a burgonya 40,0 százalékkal, a friss zöldség 38,6 

százalékkal, a liszt 7,6 százalékkal, a száraztészta 6,5 százalékkal, az éttermi étkezés 

5,9 százalékkal, a vaj, vajkrém 4,9 százalékkal, a tejtermékek 4,2 százalékkal, a 

baromfihús, míg a tojás 3,3 százalékkal került többe, mint az előző év azonos 

időszakában. Mérsékelte azonban az élelmiszerek átlagos árnövekedését a cukor (–

20,2 százalék), a bolti kávé (–3,4 százalék), a sertéshús (–2,8 százalék), illetve az 

étolaj (–0,2 százalék) árcsökkenése. Az egyéb cikkek, üzemanyagok 7,8 százalékos 

áremelkedéséhez az üzemanyagokon kívül, az újság, folyóirat 8,7 százalékos és a 

sportszer, játék 3,7 százalékos árnövekedése járult hozzá, ellenben mérsékelte azt a 

tankönyv 2,1 százalékos árcsökkenése. A háztartási energia ára 1,3 százalékkal nőtt 

egy év alatt, amelyen belül a palackos gáz ára 12,7 százalékkal, a tűzifáé 9,5 

Megközelítette az 

inflációs célsáv felső 

határát a pénzromlás 

üteme. 
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százalékkal, a széné 6,3 százalékkal, míg a brikett, kokszé 4,0 százalékkal 

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

gáz ára. 

Októberben a szolgáltatások ára 1,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi 

szintjét. Az áremelkedéshez hozzájárult a taxi szolgáltatás 11,0 százalékos, a külföldi 

üdülés 6,9 százalékos, a távolsági utazás 6,8 százalékos, a belföldi üdülés 5,4 

százalékos, a lakbér 5,3 százalékos, a sport- és múzeumi belépők 4,8 százalékos, 

valamint az egészségügyi szolgáltatások 3,9 százalékos árnövekedése. A 

szolgáltatások áremelkedését mérsékelte a telefon, internet 5,5 százalékos 

árcsökkenése. A ruházkodási cikkek ára 0,8 százalékkal, a tartós fogyasztási cikkeké 

0,2 százalékkal nőtt egy év alatt. A tartós fogyasztási cikkeken belül nőtt az ára az új 

személygépjárműveknek (6,4 százalékkal), ellenben csökkent a használtaké (–8,5 

százalékkal).  

Az MNB által közölt inflációs alapmutatók közül, a maginfláció 2,6, míg az indirekt 

adóktól szűrt maginfláció 2,5 százalékot mutatott. A keresletérzékeny infláció 

októberben 2,6 százalék volt, míg a ritkán változó termékek inflációja 3,0 százalék. A 

Monetáris Tanács november 20-i kamatdöntő ülésén nem változtatott az alapkamat 

szintjén. A Monetáris Tanács tájékoztatása szerint, a jegybank felkészült a monetáris 

politika fokozatos és elővigyázatos normalizációjára. Az MNB az inflációs cél stabil 

elérését továbbra is 2019 közepétől várja. 

10. ábra Infláció alakulása (éves változás százalékban) 

 

Forrás MNB, Századvég 

 

Az elmúlt időszakban sem az EKB Kormányzótanácsa sem a Fed kamatokról határozó 

Nyílt Piaci Bizottsága (FOMC – Federal Open Market Committee) nem változtatott 

irányadó kamatán.  

A cseh jegybank november 1-jén az inflációs folyamatok miatt 25 bázisponttal – a piaci 

konszenzusnak megfelelően – 1,75 százalékra emelte irányadó kamatát. 2010 óta a 

cseh jegybank inflációs célja 2 százalék, amely mellett egy 1-3 százalékos sáv 

tekinthető megfelelőnek.   

A régiós folyamatok csak kismértékű változásokat indukáltak a vizsgált pénzügyi 

mutatókban. A cseh korona árfolyama 0,3 százalékkal gyengült, míg a lengyel zlotyé 

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

CDS) Csehországban 40 bázisponton stagnált, míg Lengyelországban 1 bázisponttal 

69 bázispontra csökkent. 

Újra kamatot emelt cseh 

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

 

Forrás: Reuters 

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

értéke 1 bázisponttal 88 bázispontra csökkent, továbbá az elmúlt hónapban a forint 

árfolyama a svájci frankkal szemben 0,6 százalékkal, az euróval szemben 1,1 

százalékkal erősödött, míg az amerikai dollárral szemben 1,5 százalékkal gyengült. Az 

időszak végén így egy svájci frank 283, egy amerikai dollár 286, míg egy euró 322 

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

állomány 164 milliárd forinttal emelkedett, és az időszak végén 4063 milliárd forintot 

tett ki. 

A magyar jegybank Monetáris Tanácsa 2017 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 (3,6-5,6-szeres) mellett 

2018. október 25-én és november 8-án tartotta a jegybank. A MIRS kivezetést 

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. A hazai jegybank 

október 25-én még 30 milliárdos keretösszeggel, majd november 8-án tovább 

csökkentette a keretösszeget 20 milliárd forintra (10-10 milliárd forintos 5 és 10 éves 

futamidő).    

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 november 15-ig az elsődleges piacon 119,1 milliárd forintért, míg a 

másodlagos piacon 125 milliárd forint értékben vásárolt jelzálogleveleket. A jegybank 

A hazai pénzpiaci 

mutatók vegyesen 

alakultak. 

Nem változtatott a 

kamaton a jegybank. 
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szeptember 18-i döntésének értelmében október elsejétől nem vásárol a másodlagos 

piacon, míg az elsődleges piaci vásárlásokat 2018. december 31-ig folytatja.  

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

futamidőknél a hozam 7 és 15 bázispont közötti értékekkel csökkent. A hozamgörbe 

közepén 23 bázisponttal csökkent 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 23 bázisponttal emelkedett. A hozamgörbe hosszú 

végénél pedig 9-24 bázisponttal emelkedtek a hozamok. A rövidebb lejáratoknál az 

alacsony hozamok a likviditásbőségnek és az MNB lépéseinek köszönhetőek. A 

hosszabb lejáratok alacsonyabb hozamai pedig illeszkednek a nemzetközi trendekbe. 

Összességében a hozamgörbe összes lejáratánál csökkentek a hozamok, tehát a 

hozamgörbe lejjebb tolódott.  

Az államadósság devizaaránya az elmúlt időszakban (2018. szeptember végén) 19,2 

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

meghatározott sávban (15-25 százalék) található.  

Az elmúlt időszakra egy nemzetközi hitelminősítői döntés esett a magyar 

államadósság besorolásáról. A Moody’s 2018. november 23-án megerősítette 

Magyarország minősítését. 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.  

12. ábra A forint hozamgörbe alakulása (%) 

 

Forrás: ÁKK, Századvég 

 
A vállalatoknál 2018 szeptemberében a szezonálisan kiigazított adatok alapján a banki 

nettó forinthitel felvét 109,4 milliárd forintnak felelt meg. A devizahitelek tranzakcióinak 

nettó értéke 18,0 milliárd forintot tett ki, azaz a nem pénzügyi vállalatok 

szeptemberben devizahiteleik állományát növelték. A kettő eredőjeként adódó 

szeptemberi teljes nettó hitelfelvét (szezonálisan igazítva) 108,1 milliárd forintnak felelt 

meg.  

A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 156,6 milliárd forintot tett ki, 

ami 4,9 milliárddal alacsonyabb összeg az előző havi értékhez képest. Az újonnan 

nyújtott euróhitelek összege 43,0 milliárd forint volt, ami 36,2 milliárddal alacsonyabb 

az augusztusi értéknél. A vállalati szektor tehát növelte árfolyamkockázati kitettségét. 

Tovább növelték 

hitelállományukat a 

vállalatok 

szeptemberben. 



SZÁZADVÉG GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. HAVI JELENTÉS 

 
14 

13. ábra Vállalati hitelfelvétel (milliárd forint) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 
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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. 


