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GDP változása (%) 3,9 

Infláció (éves átlag, %) 3,0 

Bruttó keresetek  

(éves változás, %) 

10,0 

EUR/HUF (éves átlag) 318 

292 

A KSH első becslése szerint a magyar gazdaság 

teljesítménynövekedése ismét meghaladta a 

várakozásokat: a nyers adatok szerint 5,0, szezonálisan és 

naptárhatással kiigazított adatok szerint 4,8 százalékot 

tett ki. 

A kedvező IV. negyedéves adatot is figyelembe véve, a magyar 

gazdaság teljesítménye 2018-ban a nyers adatok szerint 4,8 százalékkal 

bővült. 

Az ipari termelés volumene tavaly 3,6 százalékkal haladta meg az egy 

évvel korábbit. Az egyes ipari ágazatok közül a bányászat teljesítménye 

54,2 százalékkal, míg a feldolgozóiparé 3,7 százalékkal bővült, miközben 

az energiaiparé 3,4 százalékkal visszaesett. 

2018 egészében az építőipar teljesítménye 22,3 százalékkal volt 

magasabb, mint egy évvel korábban. Ezen belül az épületek építése 16,0 

százalékos, míg az egyéb építményeké 31,4 százalékos bővült ért el. 

Ugyanakkor az építőipar termelői árai az inflációt meghaladó mértékben, 

9,5 százalékkal nőttek egy 2017-hez képest. 

4 millió 478 ezer főre emelkedett a foglalkoztatottak száma 

decemberben, amely éves szinten 37 ezer fős bővülést jelent, miközben 

a közfoglalkoztatottak száma szintén 37 ezer fővel 113 ezer főre 

csökkent. Ezzel együtt a munkanélküliek részaránya 3,6 százalékra 

mérséklődött. 

2018-ban a nettó átlagkereset 11,3 százalékkal 219 400 forintra, míg a 

családi adókedvezményt is figyelembe véve 228 000 forintra emelkedett. 

Ez az infláció hatását is figyelembe véve 8,3 százalékos reálbér 

emelkedést jelent egy év alatt. 

Forint hozamgörbe (%) 

 

Forrás: Datastream 
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Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

2018 utolsó hónapjában az Európai Unió munkanélküliségi rátája 6,6 százalékra, míg 

az eurózónáé 7,9 százalékra csökkent. Előbbi 0,6, míg utóbbi 0,7 százalékpontos 

csökkenést jelent a megelőző év azonos időszakához viszonyítva. Franciaország 

kivételével, ahol 9,1 százalékon stagnált a ráta értéke, minden országban 

mérséklődött a munkanélküliség az előző évhez viszonyítva. A legnagyobb mértékben 

a két legmagasabb rátával jelentkező országban esett vissza a munkanélküliek 

részaránya: Görögországban 2,4 százalékponttal 18,6 százalékra (októberi adat), míg 

Spanyolországban 2,2 százalékponttal 14,3 százalékra. 10 százalék feletti rátát ezen 

felül még Olaszországban mértek (10,3 százalék), azonban ez is 0,6 százalékpontos 

mérséklődést jelent az előző évhez viszonyítva. Az Unió legalacsonyabb rátájával 

továbbra is Csehország rendelkezik (2,1 százalék), őt Németország (3,3 százalék) és 

Lengyelország (3,5 százalék) követi, de Hollandiában, Magyarországon, Máltán és 

Romániában sem éri el a munkanélküliek részaránya a 4 százalékot. 

Jelentősen visszaesett az ipari termelés Németországban a 2018-as év végére, az 

ágazat termelése novemberben 4,0, míg decemberben 3,9 százalékkal maradt el a 

megelőző év azonos időszakának adatától. Hasonlóan kedvezőtlen tendenciát 

mutatnak a rendelési adatok, az ágazat új rendelései novemberben 3,4, míg 

decemberben 7,0 százalékkal maradt el 2017 végi adatoktól. A rendelésállomány 

decemberi visszaesésében elsősorban a hazai és az eurózónán kívüli 

rendelésállomány visszaesése játszott közre, előbbi 0,6, míg utóbbi 5,5 százalékkal 

csökkent havi alapon, ellenben az euróövezeti új rendelések állománya 

3,2 százalékkal bővült. Az adatok azért is meglepőek, mivel az elemzők többsége az 

ipari termelési adatok emelkedését várta az év végén. A német Ifo kutatóintézet 

további kockázatokra hívja fel a figyelmet. Ha az USA bevezetné a már belengetett 

25 százalékos addicionális vámterhet az autóimportra, az akár 7,7 százalékkal 

(18,4 milliárd euró) is visszavethetné a német autó exportot, amelynek következtében 

a járműipar hozzáadott értéke 5 százalékkal, 7 milliárd euróval csökkenne. Ezen 

hatások akár a magyar gazdaságba is begyűrűzhetnek. 

SZIGMA indikátoraink 

A magyar gazdaság aktuális állapotáról képet adó SZIGMA CI indikátor értéke az év 

első hónapjában pozitív tartományban tartózkodott, vagyis 2019 januárjában trend 

fölötti mértékben bővült a gazdaság. Az ipar belföldi értékesítése 2018 decemberében 

6,8 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszaki értékét, míg az 

exportértékesítés 5,8 százalékkal növekedett. Az ipar új belföldi rendelései esetében 

3,9, míg az új exportrendelések esetében 1,1 százalékos emelkedést tapasztaltak 

éves alapon a tavalyi év utolsó hónapjában. A fentiek fényében az ipar kibocsátása 

várhatóan támogatni fogja a hazai gazdaság bővülését. Az építőipari 

szerződésállomány 2018 decemberében mérséklődött az előző év azonos 

időszakához viszonyítva: 7,7 százalékkal maradt el a 2017 decemberi értéktől. 

Folytatódott a létesítendő új nem lakóépületek számának mérséklődése is: 22,1 

százalékkal maradt el a 2018. decemberi adat a megelőző évitől. A kedvezményes 

áfakulcs kifutásával várhatóan mérséklődik majd az építőiparban eddig tapasztalt, 

dinamikus bővülés. 

Továbbra is trend feletti 

ütemben bővül a 

gazdaság. 

6,6 százalékra csökkent 

a munkanélküliségi ráta 

az Európai Unióban.  
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A hazai gazdaság rövidtávú teljesítményével szembeni várakozásainkat kifejező 

SZIGMA LEAD indikátor alapján 2019 első hónapját követően trend alatti mértékben 

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

Business Climate index az előző hónaphoz képest 2,2, míg az előző év azonos 

időszakához képest 8,2 indexponttal mérséklődött 2019 első hónapjában. Ennek 

hátterében főként a romló növekedési kilátások húzódhatnak meg. Az Ifo index értéke 

alapján a hazai kibocsátás bővülését a következő hónapokban kismértékben 

lassíthatja a külső környezet. A kiskereskedelem a várakozásoknak megfelelően 

decemberben is tovább növekedett, amely alapján a bővülést támogató szerepe 

javulhat az előző hónapokban tapasztaltakhoz képest. Az Eurostat által mért 

fogyasztói bizalmi index 0,7 indexponttal emelkedett az előző hónaphoz képest, 

azonban az előző év azonos időszaki értékétől 6,2 indexponttal elmaradt. Az index  

–5,7 indexpontos értéke alapján a bizalom javításával a forgalom tovább bővíthető a 

szegmensben. Összességében 2019-re a javuló beruházási aktivitás és a 

dinamikusan bővülő reálbérek miatti fogyasztásbővülés hatására 4 százalékot közelítő 

gazdasági növekedést prognosztizálunk. 

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

 

Forrás: Századvég 

 

Reálgazdaság 

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

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

4,8 százalékot a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján. Ezzel, az 

időszaki GDP bővülés üteme jóval meghaladta a 4,5 százalékos elemzői konszenzust. 

A szezonálisan kiigazított adatok alapján, európai uniós összevetésben Magyarország 

felülmúlta az EU (1,4 százalék), illetve az eurózóna (1,2 százalék) GDP növekedési 

ütemének az átlagát is. Régiós összevetésben Magyarország teljesített a 

legkiemelkedőbben a bruttó hazai termék tekintetében 2018 IV. negyedévében, az 

unión belül egyedül a lettországi (5,5 százalékos) növekedés előzte meg hazánkét. Az 

előző negyedévhez képest 1,1 százalékkal bővült a magyar GDP a naptár- és 

szezonális hatásoktól megtisztítva.. 

A növekedéshez valamennyi nemzetgazdasági ág hozzájárult, a legnagyobb 

mértékben a piaci alapú szolgáltatások. 2018 negyedik negyedévben a turizmuson 

belül, a szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 3,6 százalékkal, míg a 

kiskereskedelmi termékforgalom naptárhatástól megtisztított adatok alapján 4,8 

százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát. Az építőipar termelési 

4,8 százalékkal nőtt a 

magyar GDP. 
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volumene 21,2 százalékkal, az ipari termelésé pedig 5,1 százalékkal nőtt egy év alatt a 

havi indexek átlagában. Az ipari termelés bővülése régiós összehasonlításban 

továbbra is kiemelkedő volt Pest megyében (9,8 százalék), amelyet főképp a 

budapesti (7,9 százalékos) volumen növekedés segített. Nagyobb növekedést ért el az 

ipari termelés volumenében továbbá Közép-Magyarország (8,8 százalék) és az Észak-

Alföld (6,5 százalék) is. Észak-Magyarország volt az egyetlen régió, ahol nem változott 

az ipari termelés volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. 

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

 

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

Forrás: Eurostat 

Decemberben az ipar termelése 5,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit a 

nyers és 5,7 százalékkal a munkanaphatástól megtisztított adatok szerint. 

Novemberhez képest az ágazat kibocsátása 2,5 százalékkal volt magasabb 

decemberben. Az ipar értékesítése az év utolsó hónapjában 5,6 százalékkal volt 

nagyobb, mint 2017 azonos időszakában, melyen belül a belföldi értékesítések 

7,2 százalékos, míg az export értékesítések 4,4 százalékos bővülést mutattak. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Az iparon belül a csekély súlyú bányászat termelése 37,5 százalékkal haladta meg az 

egy évvel korábbit, míg a jelentős szereppel bíró feldolgozóipar kibocsátása 5,0 

százalékkal emelkedett, az energiaiparé pedig 3,6 százalékkal volt magasabb, mint a 

megelőző év azonos időszakában. A feldolgozóiparon belül a legnagyobb bővülést a 

Az ipar teljesítménye 

decemberben 5,4 

százalékkal növekedett. 
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számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása ágazat érte el (17,9 százalék), ezt 

követte a járműgyártás 9,9 százalékos és a gumi-, műanyag és nemfém ásványi 

termék gyártása ágazat 7,6 százalékos növekedése. Ezzel szemben a legnagyobb 

csökkenést (10,8 százalék) a gyógyszergyártás szenvedte el, amelyet a vegyipar 

9,2 százalékos és a textilgyártás 8,3 százalékos visszaesése követett. A KSH által 

megfigyelt ágazatok rendelésállománya december végén 7,2 százalékkal haladta meg 

az egy évvel korábbit, melyen belül azonban jelentős eltérések mutatkoztak az egyes 

ágazatok között: több mint 20 százalékkal nőtt a papírgyártás, a vegyipar és a 

számítógépgyártás rendelésállománya, miközben a gyógyszergyártásé és a 

gépgyártásé 10 százalékkal meghaladó mértékben csökkent. A rendelésállományon 

belül a belföldi rendelések állománya 7,2 százalékkal mérséklődött, miközben az 

export rendeléseké 8,7 százalékkal bővült. Az új rendelések volumene 1,3 százalékkal 

volt magasabb, mint egy évvel korábban, amelyen belül a belföldi új rendelések 

3,9 százalékkal, míg az export új rendelések 1,1 százalékkal növekedtek. 

Decemberben éves alapon dinamikusan nőtt, míg havi alapon visszaesett az építőipari 

termelés volumene: az előző év azonos időszakához képest az ágazat termelése 

17,5 százalékkal növekedett, míg az előző hónaphoz képest 2,4 százalékkal csökkent. 

2017 decemberéhez képest mindkét építményfőcsoport termelése két számjegyű 

bővülést mutatott: az épületeké 14,8 százalékkal, míg az egyéb építményeké 

21,9 százalékkal haladta meg az egy éves korábbit. A KSH tájékoztatása szerint az 

épületeknél ipari, kereskedelmi és lakóépületek építése, míg az egyéb építményeknél 

út-, vasút- és közműépítések eredményezték a növekedést. A IV. negyedévben az 

ágazat termelői árai ismét jelentősen meghaladták az egy évvel korábbit, a KSH 

10,7 százalékos átlagos növekedést mért. Az ágazat rendelésállománya december 

végén 7,7 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az előző évinél alacsonyabb 

szerződésállományra utoljára 2016 májusában volt példa. Az új szerződések 

volumene az egy évvel korábbinak mindössze 28,1 százaléka volt, amelyet a korábbi 

évek decemberének magas értéke is magyaráz. Az épületek esetében a teljes 

szerződésállomány volumene 7,3 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól, míg az 

új szerződéseké 21,3 százalékkal magasabb. Az egyéb építmények esetében 

figyelhető meg az új szerződések drasztikus, 86,0 százalékos visszaesése, miközben 

a teljes szerződésállomány zsugorodása 7,8 százalékos.. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Decemberben az 

építőipar teljesítménye 

17,5 százalékkal volt 

magasabb, mint egy 

évvel korábban.  
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2018 novemberében a kiskereskedelmi üzletek forgalma a nyers adatok alapján 5,0, a 

naptárhatástól megtisztított adatok szerint pedig 4,9 százalékkal emelkedett az előző 

év azonos időszakához képest. A decemberi első becslés alapján a nyers adatok 

szerint 3,7, míg a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 4,1 százalékos 

növekedést tapasztaltak a tavaly decemberi értékhez képest. 2018 tizenkettedik 

hónapjában az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletek 

volumene nem változott, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 8,0, az 

üzemanyag-kiskereskedelemben 4,9 százalékkal nőtt az értékesítés naptárhatástól 

megtisztított volumene 2017 decemberéhez viszonyítva. 

A csomagküldő és internetes szaküzletek forgalma folytatta az évek óta tartó, 

dinamikus bővülést novemberben is: az év tizenegyedik hónapjában, 2017 

novemberéhez képest 25,9 százalékkal emelkedett a forgalom a naptárhatástól 

megtisztított adatok alapján. Jelentős mértékű növekedést figyeltek meg az iparcikk 

jellegű vegyes (10,7 százalék), valamint a gyógyszer, gyógyászati termék (10,4 

százalék) szaküzletek forgalmában is. A textil, ruházati és lábbeli üzletek eladási 

volumene 5,9, míg az illatszer üzleteké 2,1 százalékkal bővült az előző év azonos 

időszakához képest. A naptárhatástól megtisztított adatok alapján 2018 

novemberében az élelmiszer jellegű vegyes üzletek esetében 2,4, a bútor, műszaki 

cikk üzletekében 4,9, a számítástechnika és egyéb iparcikk esetében 7,2, a 

használtcikkek esetében pedig 5,5 százalékos növekedést mértek. Az élelmiszer, ital, 

dohányáru üzletek eladási volumene közel változatlanul alakult az előző év azonos 

időszakának értékéhez képest, míg a könyv, újság, papíráru üzletek esetében 14,5 

százalékkal mérséklődött a forgalom. A gépjármű-üzemanyagforgalom 5,6 százalékkal 

haladta meg a 2017 novemberi eladási volument. 

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

indexe 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Eurostat, Századvég 

 

Decemberben a szezonálisan kiigazított adatok alapján 2 ezer fővel 4 millió 478 ezer 

főre emelkedett a foglalkoztatottak száma. A bővüléshez az aktivitás növekedése és a 

munkanélküliség csökkenése is ezer-ezer fővel járult hozzá. Ennek eredményeként az 

aktívak száma 4 millió 647 ezer főre nőtt, míg a munkanélkülieké 169 ezer főre 

csökkent az év utolsó hónapjában. Az alkalmazottak száma ezzel szemben nem 

változott az előző hónaphoz viszonyítva, azonban a szerkezeti átalakulás tovább 

folytatódott. Decemberben 2 ezer fővel nőtt a munkavállalók száma a legalább 5 főt 

foglalkoztató vállalkozások körében, míg a közszféra alkalmazotti létszáma hasonló 

Az aktívak 3,7 százaléka 

nem rendelkezett 

munkával 2018-ban. 

 

A kiskereskedelmi 

forgalom novemberben 

4,9, míg decemberben 

4,1 százalékkal bővült.  
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ütemben csökkent a szezonálisan kiigazított adatok alapján. A non-profit szervezetek 

esetében nem változott a foglalkoztatotti létszám 2018 utolsó hónapjában. 2018 végén 

már csak 113 ezren dolgoztak közfoglalkoztatottként, amely havi szinten ezer fős, míg 

éves szinten 37 ezer fős létszámcsökkenést jelent. A munkanélküliek részaránya az év 

végére 3,6 százalékra csökkent, míg 2018 egészében az aktívak 3,7 százaléka nem 

rendelkezett álláshellyel, amely 0,4 százalékpontos csökkenés a megelőző évhez 

viszonyítva. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Az elmúlt év utolsó hónapjában, 2017 januárja óta először 10 százalék alá, 

9,8 százalékra csökkent a béremelkedés üteme. A közszférában 8,2 százalékkal, míg 

a versenyszférában 10,1 százalékkal emelkedtek az átlagos bruttó keresetek az előző 

év azonos időszakához viszonyítva. A béremelkedést az év eleji minimálbér és 

garantált bérminimum emelés, a munkaerőhiány, valamint a közszféra bérrendezései 

hajtották. A nettó átlagkereset az év utolsó hónapjában szintén 9,8 százalékkal 

239 400 forintra emelkedett, míg a családi adókedvezményt is figyelembe véve az 

átlagos nettó kereset 247 900 forint volt. Ez az ismét a 3 százalékos jegybanki cél alá 

csökkenő infláció hatását is figyelembe véve 7,0 százalékos reálbér növekedést jelent 

az év utolsó hónapjában. 2018 egészében a bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 

11,3 százalékkal nőtt rendre 329 900, illetve 219 400 forintra, amely reálértékben 

8,3 százalékos növekedést jelent. 

2018-ban 8,3 

százalékkal emelkedett 

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

 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Családvédelmi akcióterv 

Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjében családvédelmi akciótervet jelentett 

be. Az akcióterv célja a demográfiai helyzet javítása, a születések számának 

növelése. A 2010 óta bevezetett intézkedéseknek nyomán a teljes 

termékenységi arányszám a 2011-es 1,23-as szintről 2017-re 1,49-re 

emelkedett, ami bár eredmény, de még messze áll a szükséges 2,1-es értéktől 

– amelyet egyébként egyetlen európai uniós tagország sem ért el 2016-ban. 

A következőkben a családvédelmi akcióterv 7 pontját foglaljuk össze. Fontos 

hangsúlyozni, hogy az egyes programpontok részletes szabályozása még nem 

ismert, így addig a pontos hatásokat sem lehet megbecsülni. 

A csomag első pontja szerint minden 40 év alatti nő első házassága esetén 

10 millió forint kamatmentes szabad felhasználású hitelt vehet igénybe. A hitel 

törlesztését az első gyermek érkezésekor 3 évre felfüggesztik. A második 

gyermek érkezésekor újabb 3 évre felfüggesztik, és a tartozás harmadát 

elengedik. A harmadik gyermek érkezésekor a teljes tartozást elengedik. 

Amennyiben azonban a hitelfelvevőnek 5 év alatt nem születik gyermeke, akkor 

a hitel számára piaci kamatozásúvá válik. A hitel felvételéhez három év 

munkaviszonyra van szükség. A hitel kapcsán a már megszületett gyermekeket 

nem lehet figyelembe venni. A program július 1-jén indul és 3 évig lehet majd 

csatlakozni hozzá. 

A második pont szerint a legalább két gyermeket nevelők a CSOK 

kedvezményes hitelét már használt lakás vásárlására is igénybe vehetik. A 

lakás árának 35 millió forintos felső korlátja megszűnik. 

A harmadik pont alapján a gyermeket vállalók jelzáloghitel-kedvezménye 

kibővül: a második gyermek születésekor 1, a harmadik gyermek születésekor 

4, míg minden további gyermeknél 1-1 millió forintot vállal át az állam a 

tartozásból. 

A negyedik pont szerint a legalább négy gyermeket vállaló nők mentesülnek a 

személyi jövedelemadó fizetése alól. Ez az intézkedés 2020. január 1-jétől lép 

életbe. 
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Az ötödik pont a nagycsaládosok autóvásárlását segíti: a legalább három 

gyermeket nevelők 2,5 millió forint kedvezmény kapnak új, legalább 7 

személyes autó vásárlásakor. A támogatás azonban legfeljebb az új autó 

árának felét érheti el. 

A hatodik pont a teljes bölcsődei ellátás bevezetését jelenti, melynek 

értelmében 3 év alatt 21 ezer új bölcsődei férőhelyet hoznak létre.  

A csomag utolsó pontja lehetővé teszik, hogy a nagyszülők vehessék igénybe a 

gyedet. 

A kormányzat kalkulációi szerint a program idén 75, jövőre 150 milliárd forintba 

kerül majd. A program gazdasági hatását három pontban lehet összefoglalni. A 

bölcsődei ellátás bővítése, a nagyszülői gyed bevezetése az anyák 

munkaerőpiacra történő gyorsabb visszatérését segítheti elő. Szintén 

munkaerőpiaci hatása lehet a négy gyermeket vállaló nők szja-mentességének: 

esetükben az aktivitás jelenleg alacsony. A lakáspiacot befolyásolhatja a 

kamatmentes hitel és a CSOK kibővítése. Ez egyrészt növelheti az építőipar 

rendelésállományát, másrészt növelheti a használt lakások iránti keresletet is. 

Végül a belső kereslet emelkedését lehet kiemelni: mivel a kamatmentes hitel 

nem csak lakáscélra használható, ezért ez más termékek és szolgáltatások 

keresletét is növelheti, míg az autóvásárlási program elsősorban az import 

növekedésének irányába hat majd. 

Külső egyensúly 

A KSH 2018 novemberére vonatkozó adatai alapján az export euróban számított 

értéke 4,5 százalékkal, míg az importé 7,3 százalékkal emelkedett éves bázison. A 

külkereskedelmi mérleg többlete 478 millió eurót tett ki, így az előző év azonos 

hónapjához képest 204 millió euróval mérséklődött.  

Novemberben az egy évvel korábbihoz képest a gépek és szállítóeszközök kivitele 

5,0 százalékkal, behozatala 7,1 százalékkal növekedett. A feldolgozott termékek 

exportvolumene 3,9 százalékkal, míg az importvolumene 5,8 százalékkal emelkedett. 

Az energiahordozók importvolumene 3,4 százalékkal, míg exportvolumene 

0,8 százalékkal mérséklődött. A kőolaj és kőolajtermékek behozatala és kivitele is 

kismértékben növekedett. A villamos energia behozatala közel tizedével, míg exportja 

közel ötödével csökkent.  

A 2018 decemberére vonatkozó első becslés alapján a külkereskedelmi mérleg 

aktívuma 398 millió eurót tett ki. Ez 173 millió euróval kevesebb, mint az egy évvel 

korábbi érték. Az exporté 2,7 százalékkal, míg az import euróban számított értéke 

5,4 százalékkal nőtt éves összevetésben. 

Csökkent a 

külkereskedelmi többlet 

novemberben. 
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8. ábra Külkereskedelmi egyenleg (millió euró) 

 

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

 

A folyó fizetési mérleg egyenlege 2018 decemberében –89,7 millió eurót tett ki, amely 

jelentősen alulmúlja az előző évben mértet (163,7 millió euró). Az MNB által a 2018 

teljes év becsült értéke (2 090,3 millió euró) viszont markánsan kisebb a folyó fizetési 

mérleg 2017. január-decemberi értékénél (4 864,1 millió euró). 

Költségvetési helyzet 

2019 januárjában az államháztartás központi alrendszere 244,5 milliárd forint szuficittel 

zárt. Ebből a központi költségvetés 186,5, az elkülönített állami pénzalapok 23,0, míg 

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 35,0 milliárd forintos többletet értek el. A 

többlet hátterében az emelkedő adóbevételek, valamint a beérkező uniós bevételek 

húzódtak meg. 

9. ábra Költségvetési egyenleg (Január, milliárd forint) 

 

Forrás: NGM 

 

2019 januárjában általános forgalmi adóból 153,9 milliárd forinttal (44,9 százalékkal) 

több bevétel folyt be az államháztartásba. Emelkedtek a jövedéki adóból és személyi 

jövedelemadóból származó bevételek is: előbbi 17,1 milliárd forinttal (21,5 

százalékkal), míg utóbbi 23,9 milliárd forinttal (11,6 százalékkal) teljesült magasabb 

értéken, mint 2018 januárjában. Több bevétele származott az államnak a biztosítottak 

Az államháztartás 

központi alrendszere 

244,5 milliárd forint 

töblettel zárt januárban. 
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által fizetett nyugdíj- egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékokból is: az előző 

évhez képest 23,0 milliárd forinttal (4,6 százalékkal) több bevétel folyt be az 

államkasszába. 

Jelentős összeg érkezett Brüsszelből az uniós programok kapcsán (222,9 milliárd 

forint), míg az ezekhez köthető kiadások mindössze 89,3 milliárd forintot tettek ki. 

Januárban a főbb kiadási tételt a hazai forrásból megvalósuló fejlesztések (például 

Modern Városok Program, az országos vasúthálózat megújítása) jelentették. 

Monetáris folyamatok 

2019 januárjában a fogyasztói árak átlagosan 2,7 százalékkal nőttek az előző év 

azonos időszakához viszonyítva. Az elmúlt egy évben a szeszesitalok, dohányáruk, 

valamint az élelmiszerek ára növekedett a legjelentősebben. A szeszes italok és 

dohányáruk ára 6,9 százalékkal, míg az élelmiszereké 4,2 százalékkal nőtt az év első 

hónapjában. A szeszes italok és dohányárukon belül, a dohányáruk ára 9,6 

százalékkal nőtt 2018 januárjához viszonyítva, ami a korábbi jövedékiadó-emelés 

eredménye. 

Az élelmiszerek 4,2 százalékos átlagos áremelkedéséhez jelentősebb mértékben járult 

hozzá a burgonya 66,1 százalékos, a friss zöldség 33,5 százalékos, a liszt 8,7 

százalékos, a péksütemény 8,5 százalékos, az éttermi étkezés 6,1 százalékos, a 

kenyér 5,8 százalékos, a hal 5,4 százalékos, a párizsi felvágott, kolbász 5,0 

százalékos és az alkoholmenetes üdítőitalok 4,6 százalékos áremelkedése. Az 

alkoholmentes üdítőitalok árnövekedésére jelentős hatást gyakorolt az év első 

hónapjában hatályba lépő népegészségügyi termékadó-emelés. Mérsékelte az 

élelmiszerek átlagos inflációját a tojás (–25 százalékos), a cukor (–10,3 százalékos), a 

tej (–8,4 százalékos), a friss hazai és déligyümölcs (–1,5 százalékos) és a sertéshús 

(–1,2 százalékos) árcsökkenése, valamint a vaj, vajkrém 3,9 százalékos, a 

száraztészta 3,3 százalékos, a baromfihús 1,8 százalékos és a sajt 0,9 százalékos 

áremelkedése. A tej árcsökkenését az UHT és ESL tejek áfájának 18 százalékról 5 

százalékra való mérséklése magyarázza. 

Az egyéb cikkek, üzemanyagok ára átlagosan 0,2 százalékkal csökkent januárban, 

amelyet elősegített a járműüzemanyagok (–3,0 százalékos) és a tankönyv (–2,1 

százalékos) árcsökkenése. Növelte ellenben az egyéb cikkek, üzemanyagok átlagos 

áremelkedését az újság, folyóirat 7,2 százalékos, a gyógyszer, gyógyáru 1,5 

százalékos és a sportszer, játék 0,5 százalékos növekedése. A háztartási energia 

átlagos áremelkedése januárban 1,2 százalék volt az előző év azonos időszakához 

viszonyítva. A háztartási energián belül, a palackos gáz ára 12,3 százalékkal, a tűzifáé 

és a széné 7,8 százalékkal, míg a brikett, kokszé 4,0 százalékkal emelkedett. 

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

Januárban 2,7 százalék 

volt az infláció. 
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10. ábra Infláció alakulása (éves változás százalékban) 

 

Forrás MNB, Századvég 

 

Januárban a szolgáltatások ára átlagosan 2,8 százalékkal nőtt, amelyhez hozzájárult a 

taxi szolgáltatás 11,8 százalékos, a belföldi üdülés 8,8 százalékos, a külföldi üdülés 

5,7 százalékos, a sport-, múzeumi belépők 4,7 százalékos, a TV-előfizetés 4,5 

százalékos, az egészségügyi szolgáltatás 4,4 százalékos és az oktatás 2,8 százalékos 

áremelkedése. Mérsékelte ellenben a szolgáltatások átlagos áremelkedését a telefon, 

internet és a színház (–0,4 százalékos) árcsökkenése, valamint a 20 000 forint alatti 

átutalásokra vonatkozó tranzakciós illeték megszűntetése. A tartós fogyasztási cikkek 

ára átlagosan 0,8 százalékkal, míg a ruházkodási cikkeké 1,5 százalékkal nőtt egy év 

alatt. Előbbi esetében az új személygépjárművek ára 7,2 százalékkal nőtt, míg a 

használtaké 7,1 százalékkal csökkent. 

Az MNB által közölt inflációs alapmutatók közül a maginfláció 3,2 százalékot, az 

indirekt adóktól szűrt maginfláció 3,0 százalékot jelzett az év első hónapjában. A 

keresletérzékeny infláció 3,0 százalékot, a ritkán változó áru termékeké 3,3 százalékot 

mutatott. 

Az elmúlt időszakban az EKB Kormányzótanácsa nem változtatott irányadó kamatán. 

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

Committee) szintén változatlanul hagyta a 2,25-2,5 százalékos irányadó kamatsávját. 

A régiónkban nem változtattak a jegybankok megfelelő testületei az alapkamaton.  

A régiós folyamatok csak kismértékű változásokat indukáltak a vizsgált pénzügyi 

mutatókban. A cseh korona árfolyama 1,1 százalékkal, míg a lengyel zlotyé 0,8 

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

Csehországban 41 bázisponton, míg Lengyelországban 67 bázisponton stagnált. 

Sem a Fed, sem az EKB 

nem változtatott 

kamatkondícióin. 
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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 emelkedett, továbbá az elmúlt hónapban a forint 

árfolyama a svájci frankkal szemben 2,1 százalékkal, az euróval szemben 

1,0 százalékkal erősödött, míg az amerikai dollárral szemben 0,2 százalékkal 

gyengült. Az időszak végén így egy svájci frank 279, egy amerikai dollár 281, míg egy 

euró 318 forintba került. Az elmúlt hónapban a külföldiek kezén lévő forintban 

denominált magyar állampapír-állomány 127 milliárd forinttal emelkedett, és az 

időszak végén 4 226 milliárd forintot tett ki. 

A magyar jegybank Monetáris Tanácsa januárban nem változtatott irányadó rátáin, ami 

így 0,9 százalékon maradt. Nem módosult továbbá az egynapos jegybanki betét 

kamata, az egynapos hitelkamat, valamint az egyhetes hitelkamat sem. Az MNB 

alelnöke korábban egy bécsi konferencián a közelmúltban egyértelművé tette, hogy 

amennyiben az éves adószűrt maginfláció eléri, illetve meghaladja a 3 százalékot, az a 

jegybank számára elegendő bizonyíték lenne arra, hogy meg kell kezdeni a monetáris 

politika szigorítását. Ez pedig a közeli jövőt jelentheti, hiszen az említett mutató 2019. 

januári értéke pontosan 3 százalék volt. A piac egyelőre nem vár kamatemelést vagy 

egyéb szigorítást februárban. 

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

futamidőknél a hozam 5 és 13 bázispont közötti értékekkel nőtt. A hozamgörbe 

közepén 2 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 nem változott. A hozamgörbe hosszú végénél pedig a 

10 éves állampapír hozama 9 bázisponttal esett, míg a 15 éves állampapír hozama a 

minimális 1 bázisponttal emelkedett. A rövidebb lejáratoknál az alacsony hozamok a 

likviditásbőségnek és az MNB lépéseinek köszönhetőek. A hosszabb lejáratok 

alacsonyabb hozamai pedig illeszkednek a nemzetközi trendekbe. 

Az államadósság devizaaránya az elmúlt időszakban (2018. december végén) 

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

meghatározott sávban (15-25 százalék) található. A 2018 decemberében publikált 

2019. évre szóló finanszírozási tervben a devizaarány sávja 10 és 20 százalék 

közöttire módosult. 

Az elmúlt időszakban 2019. február 15-én az S&P, míg február 22-én pedig a Fitch 

nemzetközi hitelminősítők nyilatkoztak, és mindkettő a korábbi BBB- pozitív kilátásúról 

A hazai pénzpiaci 

mutatók vegyesen 

alakultak. 

Nem változtatott 

irányadó rátáján az 

MNB. 
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BBB stabil kilátásúra emelte a magyar államadósság besorolását, azaz felminősítette 

a magyar államadósságot. E lépés több indokát is megemlítette a két hitelminősítő: a 

magas növekedési kilátásokat, a külső sérülékenység csökkenését és a stabilabb 

bankrendszert. Így a magyar államadósság a befektetésre javasolt kategóriában, 

annak második fokán található. A három nagy nemzetközi hitelminősítőből tehát e 

kettőnél (az S&P-nál és a Fitchnél) már egy kategóriával magasabban szerepel, mint a 

Moody’s-nál. ahol stabil kilátással szerepel a magyar államadósság besorolása. A 

továbbiakban 2019-ben a S&P és a Fitch is augusztus 16-án, míg a Moody’s május 3-

án és október 25-én tartja Magyarország adósminősítésének felülvizsgálatát. 

12. ábra A forint hozamgörbe alakulása (%) 

 

Forrás: ÁKK, Századvég 

 
A vállalatoknál 2018 decemberében a szezonálisan kiigazított adatok alapján a banki 

nettó forinthitel felvét 49,4 milliárd forintnak felelt meg. A devizahitelek tranzakcióinak 

nettó értéke –31,5 milliárd forintot tett ki, azaz a nem pénzügyi vállalatok decemberben 

növelték devizahiteleik állományát. A kettő eredőjeként adódó decemberi teljes nettó 

hitelfelvétel (szezonálisan igazítva) 12,6 milliárd forintnak felelt meg.  

13. ábra Vállalati hitelfelvétel (milliárd forint) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 

 
A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 189,1 milliárd forintot tett ki, 

ami 1,1 milliárddal nagyobb összeg az előző havi értékhez képest. Az újonnan nyújtott 

euróhitelek összege 31,7 milliárd forint volt, ami több mint 50 milliárd forinttal 

Növelték decemberben 

a hitelállományukat a 

vállalatok. 



SZÁZADVÉG GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. HAVI JELENTÉS 

 
14 

alacsonyabb a novemberi értéknél. A vállalati szektor kisebb mértékben növelte 

árfolyamkockázati kitettségét. 
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Századvég előrejelzés
1
 

_ 

14. ábra 2018. IV. negyedévi előrejelzésünk 

 
2017 2018 2018 2019 2019 

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

Bruttó hazai termék (volumenindex) 4,1 4,5 4,9 4,9 4,1 4,6 3,5 4,0 3,8 4,4 3,9 

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

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 18,2 17,1 15,0 20,0 14,7 16,7 9,4 11,2 7,0 8,2 9,0 

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

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

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege (milliárd euró) 8,1 2,2 2,1 0,6 0,9 5,8 1,8 1,6 0,8 0,6 4,9 

Fogyasztóiár-index (%) 2,4 2,0 2,7 3,5 3,3 2,9 3,2 3,0 2,8 3,1 3,0 

A jegybanki alapkamat az időszak végén (%) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,90 1,05 1,2 1,2 

Munkanélküliségi ráta (%) 4,2 3,9 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6 3,4 3,3 3,2 3,4 

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 12,9 12,4 11,2 10,9 10,5 11,3 9,8 9,1 10,2 10,8 10,0 

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

Külső finanszírozási képesség a GDP százalékában 4,3     4,8     4,6 

Az államháztartás ESA-egyenlege a GDP százalékában –2,2     –1,7     –1,6 

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

Forrás: MNB, KSH, Századvég-számítás 

 
 
 

15. ábra Az előrejelzésünk változása az előző negyedévhez képest 

 2018 2019 

  
2018. 

szeptember 
2018. 

december 
változás 2018. 

szeptember 
2018. 

december 
változás 

Bruttó hazai termék (volumenindex) 4,4 4,6 0,3 3,5 3,9 0,4 

A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex) 5,6 5,4 –0,2 4,5 4,4 –0,2 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 13,0 16,7 3,7 3,9 9,0 5,1 

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

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák 
alapján) 

7,7 7,1 –0,6 5,6 5,4 –0,2 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege 
(milliárd euró) 

7,4 5,8 –1,6 8,6 4,9 –3,7 

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

A jegybanki alapkamat az időszak végén (%) 0,9 0,9 0,0 0,90 1,20 0,3 

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

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 10,6 11,3 0,6 9,9 10,0 0,1 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP 
százalékában 

2,9 2,1 –0,8 3,5 1,9 –1,6 

Külső finanszírozási képesség a GDP 
százalékában 

5,7 4,8 –0,9 6,2 4,6 –1,6 

Az államháztartás egyenlege a GDP 
százalékában 

–2,0 –1,7 0,3 –1,7 –1,6 0,1 

GDP-alapon számított külső kereslet 2,3 2,2 –0,1 2,0 1,9 –0,1 

Forrás: Századvég-számítás    

 
  

                                                        
1
 Készítés dátuma: 2018. december 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. 


