
4,9 százalékkal nőtt a GDP a 

második negyedévben 

 
 

SZIGMA indikátorok 

 

 

Forrás: Századvég 

 

-1,0

0,0

1,0

2,0

SZIGMA CI SZIGMA LEAD

Előre-
jelzés

Előrejelzésünk (2019. 06. 07.) 

 2019 

GDP változása (%) 4,3 

Infláció (éves átlag, %) 3,5 

Bruttó keresetek  

(éves változás, %) 

10,5 

EUR/HUF (éves átlag) 320 

292 

A KSH első becslése alapján a magyar gazdaság 

teljesítménye 4,9 százalékkal haladta meg az egy évvel 

korábbit, míg a szezonálisan és munkanaphatással 

kiigazított növekedés 5,1 százalékot ért el. Ezzel a 

gazdaság bővülése ismét meghaladta a várakozásokat. 

A növekedéshez termelési oldalról a KSH tájékoztatása szerint 

elsősorban az ipar, az építőipar és a piaci szolgáltatások bővülése járult 

hozzá. Felhasználási oldalról a bérek emelkedése nyomán feltehetően 

továbbra is jelentős szerep jutott a fogyasztás bővülésének, de a 

beruházások tekintetében is kétszámjegyű növekedést valószínűsítünk. 

A magyar növekedési adat a legmagasabb volt azon uniós tagországok 

között, akik már közzétették bővülési adataikat.  

A magyar infláció júliusban kismértékben tovább lassult, és így 

3,3 százalékot tett ki. Az egyes főbb termékcsoportok közül 

legjelentősebben, átlagosan 8,5 százalékkal a szeszes italok, 

dohányáruk ára nőtt, melyet az élelmiszerek 6,0 százalékos átlagos 

áremelkedése követett. A szolgáltatások ára 2,8, a háztartási energiáé 

pedig 1,1 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. 

1,4 százalékkal csökkent ugyanakkor a tartós fogyasztási cikkek ára. 

A második negyedév végére a GDP-arányos államadósság 

68,7 százalékra csökkent. Ennél alacsonyabb a mutató értéke utoljára a 

válság idején volt: 2018 harmadik negyedévében 64,5 százalékot ért el, 

majd az év végére már 71,6 százalékra ugrott.  

Forint hozamgörbe (%) 
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Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

Az első negyedéves 3,1 százalék után a második negyedévben 2,1 százalékkal bővült 

az USA gazdasága az előzetes adatok alapján, ami ismét, ezúttal 0,3 százalékponttal, 

meghaladta az elemzői várakozásokat. Felhasználási oldalon a fogyasztási kiadások 

4,3 százalékkal nőttek, így 2,85 százalékponttal járultak hozzá a növekedéshez, míg a 

kormányzati kiadások 5,0 százalékos emelkedése 0,85 százalékpontot adott a 

bővülésből. Ezzel szemben a beruházások 5,5 százalékkal visszaestek, és így 1,0 

százalékponttal rontották a növekedést, míg a nettó export 0,65 százalékkal lassította 

azt. A külkereskedelmi mérleg negatív hatása elsősorban annak köszönhető, hogy az 

export 5,2 százalékkal csökkent, míg az import 0,1 százalékkal emelkedett a második 

negyedévben. Termelési oldalról nézve a termékek és a szolgáltatások előállítása 

egyaránt 2,4 százalékkal nőtt, míg az építőipari termelés 1,8, a járműgyártás pedig 6,2 

százalékkal visszaesett. 

Július végi ülésén a Federal Reserve Nyílt Piaci Bizottsága (FOMC) a 2–2,25-os sávba 

csökkentette irányadó rátáját. A közleményben kiemelték, hogy az aktivitás 

visszafogott ütemben, de tovább emelkedik, míg a munkanélküliség változatlanul 

alacsony. Emellett a háztartások kiadásainak növekedése az utóbbi időszakban, az év 

eleji mérsékelt emelkedést követően gyorsult, míg a vállalatok beruházási aktivitása 

visszafogott maradt. Ennek eredményeként az infláció a 2 százalékos jegybanki cél 

alatt maradt. Emellett döntést hoztak arról is, hogy augusztusban leállítják a válság 

után felhalmozott kötvényállomány leépítését, két hónappal korábban, mint azt a 

megelőző kamatdöntésekkor kommunikálták. A júniusi kamatdöntéshez kapcsolódó 

előrejelzés alapján az USA gazdasága idén 2,1 százalékkal nőhet, amely jövőre 2,0, 

majd 2021-re 1,8 százalékra lassulhat, míg az infláció idén 1,5 százalékot tehet ki és 

2021-re érheti el a 2,0 százalékos célt. 

SZIGMA indikátoraink 

A magyar gazdaság aktuális állapotát szemléltető SZIGMA CI indikátor 2019 

júliusában is negatív értéket vett fel, amely alapján a hetedik hónapban trend alatti 

mértékben növekedett a gazdaság. Az ipar belföldi értékesítése 6,0 százalékkal 

haladta meg júniusban az előző év azonos időszaki értékét, míg az exportértékesítés 

esetében 5,0 százalékos bővülés következett be. Az ipar új belföldi rendelései 4,6 

százalékkal maradtak el 2019 júniusában a 2018 júniusi értéktől, míg az új 

exportrendelések 13,0 százalékkal csökkentek ugyanezen időszak alatt. A fentiek 

vélhetően a német gazdaság gyengélkedésével magyarázhatóak. Bár az új rendelések 

volumene mérséklődött, azonban az értékesítés és a termelés is nőtt az ágazatban, 

így az ipar kibocsátása várhatóan támogatni fogja a hazai gazdaság bővülését. A hó 

végi építőipari szerződésállomány 11,2 százalékkal mérséklődött 2019 hatodik 

havában a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva, amelyet a tavalyi magas bázis 

indokol. A létesítendő új nem lakóépületek száma 13,3 százalékkal maradt el a tavaly 

júniusi szinttől. 

A hazai gazdaság rövidtávú teljesítményével kapcsolatos várakozásainkat kifejező 

SZIGMA LEAD indikátor alapján a trend alatti bővülés októberig folytatódik majd. A 

német piac üzleti hangulatváltozásáról képet adó Ifo Business Climate index júniushoz 

képest 1,8, míg 2018 júliusához viszonyítva 6,3 indexponttal csökkent. Az index 

A magyar gazdaság 

trend alatti megfelelő 

ütemben bővülhetett 

júliusban. 

Lassult az amerikai 

gazdaság bővülése. 
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mérséklődését a német gazdaság tovább romló makrogazdasági mutatói 

magyarázzák, amely alapján a hazai kibocsátás bővülését a külső környezet fékezheti 

a következő hónapokban. A kiskereskedelem a várakozásoknak megfelelően tovább 

bővült 2019 júniusában is, igaz, visszafogottabban, mint az év elején. Ennek 

következtében az ágazat növekedést támogató szerepe változatlanul pozitív 

maradhat. Az Eurostat által mért fogyasztói bizalmi index az előző hónaphoz képest 

3,0, míg az előző év azonos időszakához viszonyítva 3,9 indexponttal romlott 2019 

júliusában. Összességében 2019-re a javuló beruházási aktivitás és a dinamikusan 

bővülő reálbérek következtében emelkedő fogyasztás eredményeképp 4 százalékot 

meghaladó növekedést prognosztizálunk. 

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

 

Forrás: Századvég 

 

Reálgazdaság 

2019 második negyedévében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) első becslése 

szerint a magyar gazdaság éves GDP növekedési üteme 4,9 százalékot mutatott a 

nyers, illetve 5,1 százalékot a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok 

alapján. Ezzel az időszaki GDP bővülés üteme valamivel meghaladta a 4,7 százalékos 

elemzői konszenzust. A szezonálisan kiigazított adatok alapján európai uniós 

összevetésben Magyarország felülmúlta az EU (1,3 százalék), valamint az eurózóna 

(1,1 százalék) GDP növekedési ütemének az átlagát is. Az Európai Unióban 

Magyarország teljesített a legkiemelkedőbben a bruttó hazai termék tekintetében 2019 

II. negyedévében, megelőzve Románia 4,6, illetve Lengyelország 4,1 százalékos 

növekedését. Az előző negyedévhez képest 1,1 százalékkal bővült a magyar GDP a 

naptár- és szezonális hatásoktól megtisztítva. 

A növekedéshez az ipar, az építőipar és a piaci alapú szolgáltatások járultak hozzá a 

legnagyobb mértékben. 2019 első negyedévében a turizmuson belül, a kereskedelmi 

szálláshelyek bruttó árbevétele folyó áron 6,5 százalékkal, míg a kiskereskedelmi 

termékforgalom naptárhatástól megtisztított adatai alapján 6,6 százalékkal haladta 

meg az előző év azonos időszakát. Az építőipar termelési volumene 48,2 százalékkal, 

az ipari termelésé pedig 6,1 százalékkal nőtt egy év alatt a havi indexek átlagában. Az 

ipari termelés volumene régiós összehasonlításban továbbra is kiemelkedő volt 

Közép-Magyarországon (9,8 százalék): Pest megyében 8,7 százalék, Budapesten 

pedig 10,8 százalékos volumennövekedés volt az első negyedévben. Nagyobb 

növekedést ért el az ipari termelés volumenében továbbá Észak-Alföld (10,7 százalék) 

és a Dunántúl (5,6 százalék) is. Dél-Alföld volt az egyetlen régió, ahol csak minimális 

4,9 százalékkal nőtt a 

magyar GDP. 
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volt az ipari termelés volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva (0,7 

százalék). 

2. ábra GDP-növekedés 2019 II. negyedévében az EU-ban (év/év, %) 

 

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

Forrás: Eurostat 

Júniusban az ipar teljesítménye az elmúlt hónapokban tapasztaltnál gyengébb volt: a 

kibocsátás a nyers adatok szerint 1,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, 

míg a munkanaphatástól megtisztított adatok szerint 4,1 százalékkal meghaladta azt. 

Májushoz képest az ágazat termelése 1,8 százalékkal volt alacsonyabb a 

szezonálisan és munkanaphatástól megtisztított adatok szerint. Ugyanakkor az ipari 

értékesítések volumene 1,1 százalékkal magasabban alakult, mint egy évvel 

korábban: a belföldi értékesítések 2,6, míg az export értékesítések 0,2 százalékkal 

bővültek. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Az ipar egyes alágai közül a bányászat teljesítménye 25,0 százalékkal, az 

energiaiparé pedig 5,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, miközben a 

jelentős súlyú feldolgozóiparon belül a kibocsátás 2,3 százalékkal visszaesett. A 

feldolgozóipar ágazatainak többségében a termelés elmaradt az egy évvel korábbitól. 

A legnagyobb visszaesés a textilgyártást jellemezte (13,8 százalék), de 10 százalékot 

1,4 százalékkal 

csökkent az ipar 

termelése. 
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meghaladó volt a fémgyártás visszaesése is, de majdnem ugyanennyi volt a vegyipar 

teljesítménycsökkenése is. A legnagyobb növekedést (3,8 százalék) az egyéb 

feldolgozóipar, ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása ágazat érte el, de a 

jelentős súlyú járműgyártás is növelni tudta a teljesítményét 1,5 százalékkal. A KSH 

által megfigyelt ágazatok új rendelésállománya 11,9 százalékkal elmaradt az előző évi 

magas bázistól, melyen belül a belföldi új rendelések 4,6 százalékkal, az export új 

rendelések pedig 13,0 százalékkal estek vissza. A teljes rendelésállomány azonban 

még így is 2,8 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban, amely teljes 

egészében az export rendelésállomány 3,6 százalékos növekedésének köszönhető, 

figyelembe véve, hogy a belföldi rendelések 6,9 százalékkal elmaradnak az egy évvel 

korábbitól. 

Az építőipar termelése ismét jelentősen bővült, bár az elmúlt hónapokhoz képest a 

dinamizmus mérséklődött. Az ágazat teljesítménye éves alapon 20,3 százalékkal, míg 

havi alapon 1,7 százalékkal emelkedett. Az előző év azonos időszakához képest 

mindkét alágazat teljesítménye érdemben növekedni tudott: az épületeké 23,5, az 

egyéb építményeké 16,5 százalékkal. A KSH tájékoztatása szerint az épületeknél az 

ipari és raktárépületek építése, az egyéb építményeknél pedig az út-, vasút- és 

közműépítések járultak hozzá leginkább a növekedéshez. Bár az új szerződések 

volumene 0,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, az ágazat teljes 

szerződésállománya ismét elmaradt attól, 11,2 százalékos csökkenést mutatva. Az 

uniós források lekötésével párhuzamosan az egyéb építményekre vonatkozó új 

szerződések volumene 12,6 százalékkal, a szerződésállomány pedig 21,2 százalékkal 

marad el az egy évvel korábbitól. Ezt az épületekre vonatkozó szerződések csak 

részben tudták kompenzálni: itt az új szerződések volumene 27,4, míg a teljes 

szerződésállomány 31,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Folytatódott 

ugyanakkor az építőipar termelői árainak emelkedése, melyek így 10,2 százalékkal 

haladták meg az egy évvel korábbit. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2019. júniusban a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers adatok 

szerint 4,3, a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 5,2 százalékkal haladta meg 

az előző év azonos időszakit. 2019 hatodik hónapjában az élelmiszer- és élelmiszer 

jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 2,1, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi 

üzletekben 8,7, az üzemanyag-kiskereskedelemben pedig 7,4 százalékkal emelkedett 

az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene 2018 júniusához viszonyítva. 

20,3 százalékkal nőtt az 

építőipar termelése. 

Júniusban 

4,3 százalékkal nőtt a 

kiskereskedelmi 

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

dinamikus bővülést júniusban is: 2018 júniusához képest 37,9 százalékkal emelkedett 

a naptárhatástól megtisztított adatok alapján. Jelentős növekedést figyeltek meg az 

iparcikk jellegű vegyes szaküzletek forgalmában (7,8 százalék), valamint növekedett a 

gyógyszer, gyógyászati termék szaküzletek forgalma is (9,1 százalék). A textil, 

ruházati és lábbeli üzletek eladási volumene 13,7 százalékkal, míg az illatszer üzleteké 

3,3 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. A naptárhatástól 

megtisztított adatok alapján 2019 júniusában az élelmiszer jellegű vegyes üzletek 

esetében 2,4, a számítástechnika és egyéb iparcikk esetében 1,3, a használtcikkek 

esetében pedig 0,9 százalékos növekedést, a bútor, műszaki cikk üzletekében pedig 

1,0 százalékos mérséklődést figyeltek meg. Az élelmiszer, ital, dohányáru üzletek 

eladási volumene 1,4 százalékkal bővült az előző év azonos időszakának értékéhez 

képest, míg a könyv, újság, papíráru üzletek esetében 14,7 százalékkal mérséklődött a 

forgalom. A gépjármű-üzemanyagforgalom pedig 7,4 százalékkal haladta meg a 2018 

júniusi eladási volument. 

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

indexe 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Eurostat, Századvég 

 

Júniusban a foglalkoztatottak szezonálisan kiigazított száma az előző hónaphoz 

viszonyítva 3 ezer fővel csökkent, míg éves alapon közel 37 ezer fővel 4 millió 509 

ezer főre emelkedett. A foglalkoztatás mérséklődésével párhuzamosan 4 ezer fővel 

esett vissza az aktívak szezonálisan kiigazított száma is az év hatodik hónapjában 

májushoz viszonyítva. A két hatás eredőjeként a munkanélküliek száma ezer fővel 158 

ezer főre mérséklődött, míg részarányuk a 15–74 éves korosztályban 3,4 százalékon 

stagnált. Ez Csehország (1,9 százalék) és Németország (3,1 százalék) után a 

harmadik legalacsonyabb adat az Európai Unióban. Az alkalmazottak szezonálisan 

kiigazított száma májusban az előző hónaphoz viszonyítva 4 ezer fővel emelkedett. 

Ezen belül is a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében 7 ezer fővel nőtt az 

alkalmazotti létszám, míg a közszférában 3 ezer fővel csökkent. A non-profit vállalatok 

esetében ellenben stagnált az állományi létszám az év ötödik hónapjában. Májusban 

101,5 ezren dolgoztak a Start munkaprogramok keretében, amely közel megegyezik 

az áprilisi adattal, azonban jelentősen, közel 35 ezer fővel elmarad az előző év azonos 

időszakában mért létszámadattól. 

3,4 százalék volt a 

munkanélküliségi ráta 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Májusban a nemzetgazdasági bruttó átlagkereset az előző év azonos időszakához 

viszonyítva 11,2 százalékkal emelkedett. A korábbi hónapokkal szemben az ötödik 

hónapban a béremelkedés kiegyenlített volt: a versenyszférában 11,2, míg a 

közszférában 10,7 százalékos növekedést regisztráltak. Utóbbi esetében a 

közigazgatás 15, míg az egészségügy 10 százalék feletti bérnövekedése volt 

meghatározó, míg előbbi esetében a munkaerőhiányt és az év elején 8–8 százalékkal 

emelkedő minimálbért és garantált bérminimumot kell kiemelni. A nettó átlagkereset 

11,2 százalékkal 242 300 forintra emelkedett, míg ha a családi adókedvezményeket is 

figyelembe vesszük, 249 800 forintra. Ez a májusban 3,9 százalékon tetőző infláció 

hatását is figyelembe véve 7,0 százalékos reálbérnövekedést jelent az előző év 

azonos időszakához viszonyítva. 

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

 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Külső egyensúly 

A KSH 2019 májusára vonatkozó adatai alapján az export euróban számított értéke 

4,6 százalékkal, míg az importé 2,8 százalékkal emelkedett éves bázison. A 

külkereskedelmi mérleg többlete 674 millió eurót tett ki, így az előző év azonos 

hónapjához képest 181 millió euróval növekedett. 

Nőtt a külkereskedelmi 

többlet májusban. 

A reálbérek 7,0 

százalékkal nőttek 

májusban. 
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Májusban az egy évvel korábbihoz képest a gépek és szállítóeszközök kivitele 9,2 

százalékkal, behozatala 4,5 százalékkal növekedett. A feldolgozott termékek 

exportvolumene 2,8 százalékkal csökkent, míg az importvolumene 0,7 százalékkal 

nőtt. Az energiahordozók importvolumene 6,9 százalékkal, míg exportvolumene 18 

százalékkal emelkedett. Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek exportvolumene 0,5 

százalékkal, míg importvolumene 2,4 százalékkal bővült. 

A 2019 júniusára vonatkozó első becslés alapján a külkereskedelmi mérleg aktívuma 

556 millió eurót tett ki. Ez 437 millió euróval kevesebb, mint az egy évvel korábbi érték. 

Az export euróban számított értéke 6,1 százalékkal, míg az importé 1,7 százalékkal 

csökkent éves összevetésben. 

8. ábra Külkereskedelmi egyenleg (millió euró) 

 

Megjegyzés: A 2019. júniusi adatok az első becslésből származnak. 
Forrás: KSH 

 

A folyó fizetési mérleg egyenlege 2019 júniusában –123,8 millió eurót tett ki. A 2019. 

év első hat hónapjában mért 233,3 millió euró jelentősen alulmúlja az előző év január-

júniusában mért értéket (2030,8 millió euró). 

Költségvetési helyzet 

Az idei év hetedik hónapjában az államháztartás központi alrendszerének halmozott 

hiánya 352,7 milliárd forintot ért el. Ehhez a központi költségvetés 446,7 milliárd 

forintos deficitje, illetve az elkülönített állami pénzalapok 73,5, valamint a 

társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 20,5 milliárd forintos többlete járult hozzá. A 

költségvetési folyamatokat továbbra is az emelkedő áfabevételek, illetőleg a hazai és 

uniós forrásból megvalósuló beruházások jelentős mértékű támogatása határozzák 

meg. 

Az első négy hónapban 

352,7 milliárd forint volt 

az államháztartás 

hiánya. 



SZÁZADVÉG GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. HAVI JELENTÉS 

 
8 

9. ábra Költségvetési egyenleg (Január-július, milliárd forint) 

 

Forrás: NGM 

 

2019 első hét hónapjában 18,8 százalékkal (410,8 milliárd forinttal) nőtt az általános 

forgalmi adóból származó bevétel az előző év azonos időszakához viszonyítva. 

Személyi jövedelemadóból 10,2 százalékkal (127,3 milliárd forinttal) több bevétel folyt 

be, mint 2018. január–július között, míg a jövedéki adóból származó bevételek 9,5 

százalékkal (57,0 milliárd forinttal) emelkedtek. Nőtt továbbá a nyugdíj-, 

egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékokból származó bevétel is: az idei első 

hét hónapban 10,4 százalékos (310,7 milliárd forintos) növekedést figyeltek meg 2018 

azonos időszakához képest. 

Az uniós programok kapcsán az államkasszába összesen 441,0 milliárd forint bevétel 

érkezett Brüsszelből január és július között, miközben tovább folytatódott az uniós 

projektek finanszírozásának megelőlegezése is, amelyre a kormányzat 850,8 milliárd 

forintot fordított az első hét hónapban. A hazai forrásból finanszírozott beruházások 

közül kiemelkednek a Modern Városok Program, a vasúthálózat modernizációja, a 

Pest megyei fejlesztések és a vállalkozások beruházásainak ösztönzése. 

Monetáris folyamatok 

2019 júliusában a fogyasztói árak átlagosan 3,3 százalékkal nőttek az előző év azonos 

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

az élelmiszerek ára emelkedett a legjelentősebben. A szeszes italok és dohányáruk 

ára átlagosan 8,5 százalékkal, míg az élelmiszereké 6,0 százalékkal nőtt az előző év 

azonos időszakához viszonyítva. A szeszes italok és dohányárukon belül a 

dohányáruk ára 12,4 százalékkal nőtt 2018 azonos időszakához viszonyítva a 

jövedékiadó-emelés eredményeként. 

Az élelmiszerek 6,0 százalékos átlagos áremelkedéséhez jelentősebb mértékben járult 

hozzá a burgonya 61,1 százalékos, a friss zöldség 31,0 százalékos, a liszt 10,1 

százalékos, a sertéshús 12,7 százalékos és a kenyér 8,4 százalékos áremelkedése. 

Csökkentette az élelmiszerek átlagos inflációját a csokoládé, kakaó (–0,3 százalék), a 

tej (–5,4 százalék), és a kávé (–2,4 százalék) árcsökkenése. A tej árcsökkenését az 

UHT és ESL tejek áfájának 18 százalékról 5 százalékra való mérséklése magyarázza. 

Az egyéb cikkek, üzemanyagok ára átlagosan 0,4 százalékkal nőtt júliusban, amelyet 

elősegített az újság, folyóirat 8,5 százalékos, a tanszer, írószer 6,0 százalékos és a 

3,3 százalékra lassult az 

infláció. 
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kulturális cikkek 3,5 százalékos áremelkedése. Ellenben visszafogta azt a 

járműüzemanyagok 2,4 százalékos és az edény, konyhafelszerelés 0,6 százalékos 

árcsökkenése. A háztartási energia átlagos áremelkedése júliusban 1,1 százalék volt 

az előző év azonos időszakához viszonyítva. A háztartási energián belül a palackos 

gáz ára 11,1 százalékkal, a tűzifáé 7,9 százalékkal, a széné 7,7 százalékkal 

emelkedett egy év alatt. Továbbra sem változott az elektromos energia, a vezetékes 

gáz, illetve a távfűtés ára. 

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

lakbér 9,8 százalékos, a lakásjavítás, -karbantartás 11,2 százalékos, a belföldi üdülés 

4,6 százalékos, valamint az egészségügyi szolgáltatás 5,6 százalékos áremelkedése. 

Mérsékelte a szolgáltatások átlagos áremelkedését a telefon, internet 0,4 százalékos, 

illetve az egyéb távolsági úti céllal történő utazás 2,0 százalékos árcsökkenése. A 

ruházkodási cikkek ára átlagosan 1,9 százalékkal növekedett, míg a tartós fogyasztási 

cikkek ára átlagosan 1,4 százalékkal mérséklődött egy év alatt. Utóbbi esetében az új 

személygépjárművek ára 1,3 százalékkal nőtt, míg a használtaké 7,9 százalékkal 

csökkent. 

10. ábra Infláció alakulása (éves változás százalékban) 

 

Forrás MNB, Századvég 

 

Áprilisban a szolgáltatások ára átlagosan 3,0 százalékkal nőtt, amelyhez hozzájárult a 

taxi szolgáltatás 11,6 százalékos, a lakbér 8,9 százalékos, az autópályadíj, 

gépjárműkölcsönzés, parkolás 6,1 százalékos, a belföldi üdülés 6,0 százalékos, a 

külföldi üdülés 6,8 százalékos, az egészségügyi szolgáltatás 5,5 százalékos és a 

sport-, múzeumi belépők 4,3 százalékos áremelkedése. Mérsékelte a szolgáltatások 

átlagos áremelkedését a telefon, internet 0,2 százalékos, a szerencsejáték 0,7 

százalékos, illetve a társasházi közös költség 2,0 százalékos áremelkedése. A tartós 

fogyasztási cikkek ára átlagosan 0,7 százalékkal, míg a ruházkodási cikkeké 0,4 

százalékkal nőtt egy év alatt. Előbbi esetében az új személygépjárművek ára 7,7 

százalékkal nőtt, míg a használtaké 6,0 százalékkal csökkent. 

Az MNB által közölt inflációs alapmutatók közül a maginfláció 3,7 százalékot, az 

indirekt adóktól szűrt maginfláció 3,2 százalékot jelzett júliusban. A keresletérzékeny 

infláció 2,9 százalékot, a ritkán változó árú termékeké 3,4 százalékot mutatott az év 

hetedik hónapjában. 

Az EKB Kormányzótanácsa és a Fed kamatokról határozó Nyíltpiaci Bizottsága 

(FOMC – Federal Open Market Committee) is ülésezett az elmúlt időszakban. Míg 

Kamatot csökkentett a 

Fed. 
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azonban az EKB nem változtatott július 25-én irányadó kamatain, addig a Fed július 

végén 25 bázisponttal 2-2,25 százalékos célsávra csökkentette alapkamatát. 

A régiós folyamatok vegyes változásokat indukáltak a vizsgált pénzügyi mutatókban. A 

cseh korona árfolyama 0,6 százalékkal, míg a lengyel zlotyé 2,1 százalékkal gyengült 

az euróval szemben. Az országkockázati felár (az 5 éves CDS) 1-1 bázisponttal 

Csehországban 43 bázispontra, míg Lengyelországban 63 bázispontra emelkedett. 

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 2 bázisponttal 79 bázispontra emelkedett, míg az elmúlt hónapban a forint 

árfolyama a svájci frankkal szemben 2,2 százalékkal, az euróval szemben 0,8 

százalékkal, míg az amerikai dollárral szemben 2,7 százalékkal gyengült. Az időszak 

végén így egy svájci frank 301, egy amerikai dollár 297, míg egy euró 328 forintba 

került. Az elmúlt hónapban a külföldiek kezén lévő forintban denominált magyar 

állampapír-állomány 63 milliárd forinttal csökkent, és az időszak végén 4349 milliárd 

forintot tett ki. 

A magyar jegybank Monetáris Tanácsa augusztusban sem változtatott irányadó 

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

betéti-, és a hitelkamat, valamint az egyhetes hitelkamat sem, azaz nem változott a 

kamatfolyosó szélessége sem. A Monetáris Tanács közleménye szerint júniusban a 

harmadik negyedévre megcélzott átlagos kiszorítandó likviditás nagyságát 100 milliárd 

forinttal, a korábbi 300-500 milliárd forintos sávról, legalább 200-400 milliárd forintra 

mérsékelte, és ennek figyelembe vételével határozza meg a jegybanki swapeszközök 

állományát. Az MNB kész az FX-swap eszköz állományát rugalmasan alakítani annak 

érdekében, hogy a kamattranszmisszió a Monetáris Tanács döntésének megfelelően 

alakuljon, valamint, hogy a bankközi hozamok volatilitása alacsony maradjon. A 

jegybank az elmúlt időszakban 1704 milliárd forintról 2003 milliárdra emelte a 

devizaswap állományt 

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

futamidőknél a hozam 3-7 bázisponttal csökkent. Az éves hozam 15 bázisponttal 18 

bázispontról 3 bázispontra csökkent. A hozamgörbe közepén 46 bázisponttal 0,47 

százalékra csökkent a 3 éves hozam. Az 5 éves benchmark papírnál a 

referenciahozam 45 bázisponttal 1,08 százalékra zsugorodott. A hozamgörbe hosszú 

végénél pedig a 10 éves állampapír hozama 50 bázisponttal 1,97 százalékra, míg a 15 

éves állampapír hozama 74 bázisponttal 2,27 százalékra esett. A rövidebb lejáratoknál 

A hazai pénzpiaci 

mutatók vegyesen 

alakultak. 

Nem változtatott 

irányadó rátáján az 

MNB. 
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az alacsony hozamok a likviditásbőségnek köszönhetőek. A hosszabb lejáratok 

csökkenő hozamai pedig illeszkednek a nemzetközi trendekbe. 

Az ÁKK által kibocsátott szuperállampapírból (MÁP+) a lakosság közel 1700 milliárd 

forint értékben vásárolt. Június elejétől nyílt lehetősége a kedvező, a futamidő során 

folyamatosan emelkedő kamatozású állampapír jegyzésére. A lakosság az első 

hetekben kiemelkedően érdeklődött az új állampapír után, majd hetente 80 milliárd 

forint feletti értékben vett az új állampapírból. 

Az államadósság devizaaránya 2019 júniusában 19,0 százalékon stagnált, amely érték 

az ÁKK 2019. évi finanszírozási tervben meghatározott sávban (10-20 százalék) 

található. 

Az elmúlt időszakban augusztus 16-án két nagy nemzetközi hitelminősítő is döntött a 

magyar államadósság besorolásáról. Azonban sem a Fitch, sem pedig az S&P nem 

módosított a befektetésre javasolt minősítés második fokáról. Ez a besorolás egy 

fokozattal kedvezőbb, mivel a Moody’s-nál a magyar államadósság a befektetésre 

javasolt kategóriában, annak csak az első fokán található. Idén még egy meghirdetett 

időpont van, a Moody’s október 25-én tartja Magyarország adósminősítésének 

felülvizsgálatát. 

12. ábra A forint hozamgörbe alakulása (%) 

 

Forrás: ÁKK, Századvég 

 
A vállalatoknál 2019 júniusában a szezonálisan kiigazított adatok alapján a banki nettó 

forinthitel felvét 187,3 milliárd forintnak felelt meg. A devizahitelek tranzakcióinak nettó 

értéke 64,4 milliárd forintot tett ki, azaz a nem pénzügyi vállalatok júniusban a 

devizahiteleik állományát növelték. A kettő eredőjeként adódó júniusi teljes nettó 

hitelfelvétel (szezonálisan igazítva) 252,5 milliárd forintnak felelt meg.  

Növelték márciusban a 

hitelállományukat a 

vállalatok. 
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13. ábra Vállalati hitelfelvétel (milliárd forint) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 

 
A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 155 milliárd forintot tett ki, ami 

52,1 milliárddal nagyobb összeg az előző havi értékhez képest. Az újonnan nyújtott 

euróhitelek összege 61,5 milliárd forint volt, ami 24 milliárd forinttal magasabb a májusi 

értéknél. A vállalati szektor kismértékben növelte tehát árfolyamkockázati kitettségét. 

A háztartások megtakarítási szerkezetének átalakulása 

Az értékpapír iránt mutatott kiugró keresletnek köszönhetően 

szuperállampapírnak becézett Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) 2019. 

június 3-a óta érhető el a lakosság számára. Sikerét mutatja, hogy állománya 

augusztus végére már majdnem elérte az 1700 milliárd forintot. Az értékesítés 

célja a háztartások által birtokolt készpénzállomány bevonásával az 

államadósság hosszú távú hazai finanszírozásának növelése és ezáltal a 

külföldi kitettség csökkentése. Az 5 éves futamidővel és fix kamatozással 

rendelkező MÁP Plusz állampapírral 5 éves átlagban 4,95 százalékos 

maximális hozam érhető el, amely kiemelkedően magas a piacon. Ennek 

köszönhetően a legkeresettebb magyar állampapírrá vált az elmúlt időszakban. 

A június 1-jét követően kibocsátott állampapírok esetén a 15 százalékos 

kamatadó-fizetési kötelezettség megszűnésének, a jövedelmek folyamatos 

emelkedésének, a szuperállampapír bevezetésének és ezáltal más 

állampapírok, például a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) 

népszerűsödésének is köszönhetően jelentősen átalakult a háztartások 

megtakarítási szerkezete. 

Már a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közzétett előzetes második 

negyedéves háztartási adatokból is látszanak a júniusban kezdődő állampapír-

vásárlási láz hatásai. A háztartások állampapír állománya a második 

negyedévben 6 572,1 milliárd forintot tett ki, ezzel majdnem utolérte a 

legnépszerűbb pénzügyi eszköz, a folyószámla betétek 6 616,4 milliárd forintos 

állományát. Így az előző év azonos negyedévében mért 10,22 százalékos 

részarányhoz képest már a háztartások pénzügyi eszközeinek 11,67 százalékát 

teszi ki az állampapír-állomány azzal együtt is, hogy jelentősen, 8,71 

százalékról 11,74 százalékra nőtt a folyószámla betétek pénzügyi eszközökön 

belüli aránya is. Az állampapírok és a folyószámla betétek részaránya az egyéb 

befektetések, a befektetési jegyek és az életbiztosítási díjtartalékok rovására 

nőtt: előbbi 11,29 százalékról 5,82 százalékra, míg utóbbi 8,16 százalékról 7,15 
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százalékra mérséklődött, de az életbiztosítási díjtartalékok aránya is 3,79 

százalékról 3,58 százalékra csökkent az első negyedévhez képest. Látható 

továbbá az adatokból, hogy az állampapírok nettó állományváltozása az előző 

negyedévhez képest 241,5 milliárd forintról a 2,3-szeresére, 558,3 milliárd 

forintra nőtt. Ellenben befektetési jegyekből jelentősen, 157,6 milliárd forinttal 

kevesebbet vásároltak, ezzel a háztartások ezen megtakarítási formájának 

esett vissza legnagyobb mértékben a népszerűsége. Emellett az egyéb betétek 

és az életbiztosítási díjtartalékok kötésében történt jelentős csökkenés az előző 

negyedévhez képest: az egyéb betétek esetén –26,2 milliárd forintról –60,7 

milliárd forintra, az életbiztosításoknál pedig 17,9 milliárd forintról –3,4 milliárdra 

csökkent a tranzakció értéke. 

Ezzel szemben a lakosságnál lévő készpénzállomány új csúcsra emelkedett és 

az MNB célja, azaz annak csökkenése eddig nem valósult meg. Azonban az 

adatokból jól látható, hogy az előző év azonos időszakához képest a 

készpénzállomány növekedése jelentősen lelassult. Míg 2019 második 

negyedévében 9,26 százalékkal növekedett a lakosság készpénzállománya az 

előző év azonos időszakához mérve, addig ez a mutató az első negyedévben 

még 13,7 százalék volt. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez a folyamat már 

korábban, 2018 harmadik negyedéve óta tart, így nem tudhatjuk, hogy ehhez 

milyen mértékben járul hozzá az állampapírok iránti kereslet növekedése. 

Összességében tehát elmondható, hogy a szuperállampapír júniusi forgalomba-

hozatala azonnal jelentős változásokat eredményezett a lakosság megtakarítási 

szokásaiban. Egyelőre azonban csak korlátozottan állnak rendelkezésre 

adatok, tisztább kép várhatóan majd csak a következő negyedéves adatokból 

fog kirajzolódni. 
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Századvég előrejelzés1 

_ 

14. ábra 2019. II. negyedévi előrejelzésünk 

 
2018 2019 2019 20209 2020 

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

Bruttó hazai termék (volumenindex) 4,9 5,3 4,6 3,9 3,5 4,3 3,4 4,3 3,9 3,0 3,7 

A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex) 5,3 5,2 4,7 3,9 4,0 4,5 5,2 5,6 4,8 4,1 4,9 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 16,5 25,2 11,2 8,6 9,9 13,7 10,5 3,9 2,7 2,9 5,0 

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

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 7,1 6,7 6,1 6,7 5,9 6,4 4,1 4,2 5,0 5,8 4,8 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege (milliárd euró) 5,6 1,8 1,5 0,3 0,4 4,1 1,6 1,8 0,6 0,4 4,5 

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

A jegybanki alapkamat az időszak végén (%) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 1,20 1,35 1,4 1,4 

Munkanélküliségi ráta (%) 3,7 3,6 3,4 3,2 3,3 3,4 3,2 3,1 3,2 3,1 3,2 

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

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában 0,5     0,7     1,0 

Külső finanszírozási képesség a GDP százalékában 2,3     2,5     3,2 

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

GDP-alapon számított külső kereslet (volumenindex) 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 

Forrás: MNB, KSH, Századvég-számítás 

 
 

15. ábra Az előrejelzésünk változása az előző negyedévhez képest 

 2019 2020 

  
2019. 

március 
2019. június 

változás 2019. 
március 

2019. június 
változás 

Bruttó hazai termék (volumenindex) 3,9 4,3 0,4 3,5 3,7 0,2 

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

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 9,8 13,7 3,9 3,9 5,0 1,1 

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 5,7 6,3 0,6 5,3 5,0 –0,3 

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák 
alapján) 

6,1 6,4 0,3 5,2 4,8 –0,4 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege 
(milliárd euró) 

4,0 4,1 0,1 4,3 4,5 0,2 

Fogyasztóiár-index (%) 3,0 3,5 0,0 3,1 3,2 0,0 

A jegybanki alapkamat az időszak végén (%) 1,1 0,90 –0,2 1,5 1,35 –0,2 

Munkanélküliségi ráta (%) 3,4 3,4 0,0 3,1 3,2 0,0 

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 10,3 10,5 0,2 9,6 10,8 1,2 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP 
százalékában 

0,3 0,7 0,4 0,6 1,0 0,4 

Külső finanszírozási képesség a GDP 
százalékában 

3,1 2,5 –0,6 3,3 3,2 –0,1 

Az államháztartás egyenlege a GDP 
százalékában 

–1,7 –1,6 0,1 –1,3 –1,0 0,3 

GDP-alapon számított külső kereslet 1,8 1,5 –0,3 1,7 1,7 0,0 

Forrás: Századvég-számítás    

 
 
 
  

                                                        
1 Készítés dátuma: 2019. június 7. 
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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. 


