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 2019 

GDP változása (%) 4,8 

Infláció (éves átlag, %) 3,4 

Bruttó keresetek  

(éves változás, %) 

10,4 

EUR/HUF (éves átlag) 325 

 

2019 második negyedévében a magyar gazdaság 

teljesítménye a nyers adatok szerint 4,9, a szezonálisan 

kiigazított adatok szerint 5,2 százalékkal bővült, miközben 

legfontosabb külkereskedelmi partnerünk, Németország 

gazdasága stagnált. 

A második negyedévben termelési oldalról az ipar hozzáadott értéke 

3,8 százalékkal, az építőiparé 27,9 százalékkal, a szolgáltatásoké 

4,2 százalékkal növekedett, ezzel rendre 0,9, 1,2 és 2,2 százalékponttal 

hozzájárulva a növekedéshez. A mezőgazdaság teljesítménye ezzel 

szemben 1,1 százalékkal csökkent. A szolgáltatásokon belül több magas 

hozzáadott értékű alágazat teljesítménye bővült jelentősen: az 

információ, kommunikáció ágazaté 5,9 százalékkal, a szakmai, 

tudományos, műszaki tevékenység, adminisztratív és szolgáltatást 

támogató tevékenységé pedig 6,5 százalékkal. 

Felhasználási oldalról a fogyasztás 4,5 százalékkal, a beruházás 

16,3 százalékkal, az export 2,7, az import pedig 4,3 százalékkal nőtt az 

előző év azonos időszakához képest. Ezzel a növekedéshez rendre 2,2, 

4,3, 2,4, illetve –3,6 százalékponttal járultak hozzá. 

A magyar gazdaság teljesítménye idén 4,8, jövőre pedig 3,9 százalékkal 

bővülhet, amelyhez elsősorban a fogyasztás valamint a beruházások 

bővülése járulhat hozzá. A fogyasztás növekedését elsősorban a bérek 

dinamikus növekedése segíti elő. 

Az infláció augusztusban 3,1 százalékig lassult, ami elsősorban az 

olajárak csökkenésének eredménye. A maginflációs folyamatok továbbra 

is erősek, bár a jegybanki célsávon belül tartózkodnak. A maginfláció 

mértéke augusztusban 3,7 százalék volt. Az infláció az év átlagában 

3,4 százalékot érhet el, míg jövőre 3,3 százalékra lassulhat. 

Forint hozamgörbe (%) 

 

Forrás: Datastream 
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Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

Szeptemberi ülésén az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa a betéti kamatot 

0,1 százalékponttal, –0,5 százalékra csökkentette, míg az irányadó rátát és a 

hitelkamatot változatlanul 0, illetve 0,25 százalékon hagyta. Ezzel együtt változott a 

kamatokra vonatkozó iránymutatás is, a szeptemberi közleményben már nem szerepel 

időpont arra vonatkozóan, hogy meddig maradhatnak fenn a jelenlegi kamatszintek, 

csupán az, hogy az az inflációs kilátások alakulásától függ. Emellett bejelentették, 

hogy kibővített feltételek mellett újraindítják a tavaly év végén lezárt eszközvásárlási 

programot (APP). November 1-jétől havonta 20 milliárd euró értékben kívánnak 

kötvényeket vásárolni, amelyet az előretekintő iránymutatás alapján az első 

kamatemelés időpontjáig kívánják folytatni. A harmadik bejelentett lépés, hogy kettős 

kamatrendszert vezetnek be a kereskedelmi bankok által a jegybanknál tartott 

tartalékokra vonatkozóan. Ennek értelmében a többletlikviditás egy része október 30-

ától mentesülni fog a negatív kamatok hatásától. 

Augusztusban 130 ezer nem mezőgazdasági álláshely jött létre az USA-ban, amely 

elmaradt a 158 ezres elemzői várakozásoktól. A versenyszférában 96 ezer álláshely 

jött létre elsősorban az egészségügyben és a pénzügyi szolgáltatások terén, míg a 

közszférában a 2020-as népszámlálás okán felvett 25 ezer átmeneti munkavállaló 

szerepe volt jelentős. Ennek is köszönhetően a foglalkoztatási ráta augusztusban 

60,9 százalékra emelkedett, amely 0,6 százalékpontos növekedést jelent egy év alatt. 

Ezzel szemben a munkanélküliségi ráta csak minimális mértékben csökkent 

3,7 százalékra, vagyis az USA-ban a foglalkoztatás bővülés fedezetét az aktivitás 

növekedése jelentette. Az átlagos órabérek augusztusban a korábbi hónapokkal 

megegyező ütemben 3,2 százalékkal emelkedtek, amely az 1,7 százalékra lassuló 

infláció hatását is figyelembe véve 1,5 százalékos reálbér emelkedést jelent. 

Egyensúlyi költségvetést jelentett be a lengyel kormány 2020-ra 

A lengyel miniszterelnök augusztus végén mutatta be a 2020-as költségvetési 

tervezetet, amelyet várhatóan szeptember végén nyújtanak majd be a 

parlamentben. A költségvetési tervezet szerint a kiadások és a bevételek 

egyaránt 429,5 milliárd zlotyn (kb. 32,3 ezer milliárd forint) teljesül majd. A 

2019-es költségvetési tervben még 387,6 milliárd zloty (29,2 ezer milliárd forint) 

bevétellel és 416,1 milliárd zloty (31,3 ezer milliárd) kiadással számoltak. Az 

uniós módszertan szerint számolt GDP-arányos ESA-hiány a 2018-as 

0,4 százalékról jövőre 0,3 százalékra csökkenhet. 

A költségvetés tervezése során azzal számoltak, hogy jövőre a lengyel 

gazdaság 3,7 százalékkal nő majd, míg az infláció 2,5 százalékos lesz. A bérek 

és a nyugdíjak esetében éves szinten 6,3 százalékos növekedésre számítanak, 

amelynek eredményeként a privát fogyasztás nominálértékben 6,4 százalékkal 

emelkedhet 2020-ban. Az uniós forrásokhoz kapcsolódóan 71,4 milliárd zloty 

bevételt és 88,4 milliárd zloty kiadást terveztek. 

A költségvetés tervezése során több, már korábban bejelentett, illetve idén 

életbe lépett intézkedés hatásával is számoltak, amelyek közül a 

legfontosabbakat Kaczyński Five néven szokás emlegetni. Ezek a következők: 

Csökkentette a betéti 

kamatot az EKB. 
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• Idén októbertől a személyi jövedelemadó legalacsonyabb kulcsa 

18 százalékról 17 százalékra csökken. Ez a lépés a munkavállalók mellett a 

nyugdíjasok rendelkezésre álló jövedelmét is emeli, mivel Lengyelországban az 

öregségi járadék is jövedelemadó-köteles. Továbbá 111,25 zlotyról 250 zlotyra 

emelik az adóból leírható kiadások havi összeghatárát. Az intézkedés közel 

10 milliárd zloty bevételkiesést jelent 2020-ban a költségvetésnek. 

• A 26 év alattiak augusztus óta mentesülnek a személyijövedelemadó-

fizetési kötelezettség alól 85 528 zlotyig (kb. 6,4 millió forint), az efölötti 

jövedelem után megmarad a 32 százalékos kulcs. A lépés megközelítőleg 

2 millió fiatalt érint Lengyelországban, és 2,45 milliárd zlotyval csökkenti az 

adóbevételeket. 

• Javítják a közösségi közlekedést a községekben, mivel 

Lengyelországban a falvak negyedében nincs tömegközlekedés. 

• A Family 500+ programot júliustól kiterjesztették az első gyerekekre 

is, amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el a 800 zlotyt 

(kb. 60 ezer forint, fogyatékossággal élő gyermek esetén 1 200 zloty a határ). 

Ennek eredményeként 3,6 millióról 6,8 millióra nő a programban részt vevő 

gyerekek száma, míg a program költsége a 2019-es 31 milliárd zlotyról 2020-ra 

41 milliárd zlotyra emelkedik. 

• 13. havi nyugdíjat fizetnek minden nyugdíjas számára. Ennek értéke 

a mindenkori minimálnyugdíj, bruttó 1 110 zloty, nettó 888 zloty (kb. 66 ezer 

forint). Első alkalommal idén májusban fizették 9,8 millió nyugdíjas részére, ami 

10,8 milliárd zloty költségvetési kiadást eredményezett. 

A költségvetésben szereplő további intézkedések közül kiemelendő a 300 zloty 

(kb. 22 ezer forint) értékű iskolakezdési támogatás, amelyre minden iskoláskorú 

gyermek után jogosultak a családok, a rokkantsági ellátás 3,24 százalékos 

emelése jövő márciustól, a katonai kiadások 5 milliárd zlotys növelése, valamint 

az útépítési és közlekedésfejlesztési programok végrehajtása. Emellett a 

Pénzügyminisztérium kiemelte, hogy növelik az oktatásra és az egészségügyre 

fordított forrásokat is. A programokat elsősorban a növekvő adóbevételekből 

kívánják finanszírozni, amelyet a gazdaság bővülése és az adóbeszedés 

hatékonyságának javulása eredményez, ez utóbbi révén 5,2 milliárd zlotyval 

nőhetnek az állami bevételek. Emellett 1,1-1,1 milliárd zlotyval növeli a 

bevételeket az alkohol adójának emelése és a milliomosokra kivetett új adó, 

illetve további 1,4 milliárd zlotyval az ökológiai adó átalakítása. De 

többletbevételt eredményez majd a mobilfrekvencia- és a karbonkvóta-

értékesítés is. 

Az idei első hét hónapban a lengyel költségvetés bevételei 228,8 milliárd zlotyn, 

míg a kiadásai 233,5 milliárd zlotyn teljesültek, előbbi az éves előirányzat 

59,0 százaléka, míg utóbbi 56,1 százaléka. Így a héthavi hiány 4,8 milliárd 

zlotyt, az előirányzat 16,8 százalékát tette ki. A bevételi oldalon az áfabevételek 

6,8 százalékkal, az szja-bevételek 13,1 százalékkal, míg a társaságiadó-

bevételek 19,9 százalékkal nőttek, de a pénzügyi szervezetek adójából is 

4,4 százalékkal több folyt be, mint a megelőző év azonos időszakában. Ezzel 

szemben a jövedéki adóból és a játékadóból származó bevételek stagnáltak. A 

kiadási oldal alakulásában elsősorban a 13. havi nyugdíj kifizetése játszott 
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szerepet, de a kormányzat növelte az önkormányzatok számára juttatott 

támogatások összegét is, míg a kamatkiadások 5,7 milliárd zlotyval csökkentek. 

SZIGMA indikátoraink 

A magyar gazdaság aktuális állapotáról képet adó SZIGMA CI indikátor értéke 

2019 augusztusában is negatív értéket vett fel, amely alapján a nyolcadik hónapban 

trend alatti mértékben bővült a gazdaság. Az ipar belföldi értékesítése 12,1 

százalékkal haladta meg júliusban az előző év azonos időszakának értékét, míg az 

exportértékesítés esetében 9,2 százalékos növekedés következett be. Az ipar új 

belföldi rendelései 14,8 százalékkal, míg az új exportrendelések 10,3 százalékkal 

emelkedtek 2018 júliusához képest az idei hetedik hónapban, vagyis az előző havi 

mérséklődés átmenetinek bizonyult. A fentiek fényében az ipar kibocsátása várhatóan 

támogatni fogja a hazai gazdaság bővülését. A hó végi építőipari szerződésállomány 

10,2 százalékkal csökkent júliusban a bázisév azonos időszakához viszonyítva, 

amelyet változatlanul a tavalyi magas bázis indokol. A létesítendő új nem lakóépületek 

száma 11,2 százalékkal nőtt 2018 júliusához képest. 

A hazai gazdaság rövidtávú teljesítményével kapcsolatos várakozásainkat kifejező 

SZIGMA LEAD indikátor alapján októberig trend alatti növekedés várható a magyar 

gazdaság tekintetében. A német piac üzleti hangulatváltozásáról képet adó Ifo 

Business Climate index az előző hónaphoz képest 1,5, míg az előző év azonos 

időszakához viszonyítva 9,5 indexponttal mérséklődött augusztusban. Az index 

visszaesésének hátterében a német gazdaság egyre romló makrogazdasági mutatói 

állnak, ami alapján a külső környezet a következő hónapokban fékezőleg hathat a 

hazai kibocsátás bővülésére. A kiskereskedelmi forgalom a várakozásoknak 

megfelelően júliusban is tovább emelkedett, így az ágazat növekedést támogató 

szerepe változatlanul pozitív maradhat. Az Eurostat által mért fogyasztói bizalmi index 

az előző hónaphoz képest 2,4, az előző év azonos időszakához képest pedig 

3,5 indexponttal javult 2019 augusztusában. Összességében 2019-re a javuló 

beruházási aktivitás és a dinamikusan bővülő reálbérek eredményeképp emelkedő 

fogyasztás következtében 5 százalékot közelítő növekedést várunk. 

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

 

Forrás: Századvég  

 

SZIGMA indikátorunk 

szerint trend alatti 

ütemben bővül a 

magyar gazdaság. 
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Reálgazdaság 

A Központi Statisztikai Hivatal 2019 második negyedévét érintő második becslése 

4,9 százalékos bruttó hazai termék növekedést jelzett. A GDP a szezonálisan és 

naptárhatástól megtisztított adatok alapján 5,2 százalékkal haladta meg az előző év 

azonos időszaki, valamint 1,1 százalékkal az előző negyedévi értéket. 

Termelési oldalról a mezőgazdaság hozzáadott értéke 1,1 százalékkal mérséklődött az 

egy évvel korábbi szinthez képest. Az ipar hozzáadott értéke a vizsgált időszakban 

3,8 százalékkal, míg az iparon belül a feldolgozóipar 3,1 százalékkal nőtt 

2018 második negyedévéhez viszonyítva. Az építőipar hozzáadott értéke a negyedév 

során 27,9 százalékkal, míg a szolgáltatásoké 4,2 százalékkal bővült egy év alatt. Az 

ipar 0,9 százalékponttal, az építőipar 1,2 százalékponttal, míg a szolgáltatások 

2,2 százalékponttal járultak hozzá a GDP növekedéséhez, míg a mezőgazdaság nem 

segítette azt. 

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

 

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

Felhasználási oldalon a háztartások fogyasztási kiadása 4,5 százalékkal bővült egy év 

alatt, a közösségi fogyasztás volumene pedig 1,7 százalékkal nőtt 2018 második 

negyedévéhez képest. A fogyasztás bővülését a családok jövedelmének dinamikus, az 

inflációt érdemben meghaladó növekedése tette lehetővé. A bruttó állóeszköz-

felhalmozás továbbra is jelentősen, 16,4 százalékkal bővült az előző év azonos 

időszakához viszonyítva az építési beruházások, illetve a gép- és berendezés-

beruházások volumennövekedésének köszönhetően. 

2019 II. negyedévében az export volumene 2,7 százalékkal, míg az importé 

4,3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakában mértet. A 

külkereskedelmi forgalom egyenlege 1,2 százalékponttal csökkentette a GDP 

növekedését. Az exporton belül a szolgáltatások kivitele 2,4, az áruké 2,8 százalékkal 

növekedett egy év alatt. Az import esetében a szolgáltatások behozatala 

0,7 százalékkal, míg az áruké 5,0 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához 

képest. 

Júliusban dinamikusan, 12,0 százalékkal bővült az ipar teljesítménye a nyers és 

8,7 százalékkal a munkanaphatástól megtisztított adatok szerint. Az előző hónaphoz 

képest az ágazat kibocsátása 1,7 százalékkal emelkedett. Fontos azonban a júliusi és 

4,9 százalékkal nőtt a 

magyar gazdaság 

teljesítménye a második 

negyedévben. 
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az augusztusi adat kapcsán hangsúlyozni, hogy a nyári leállások évenként eltérő 

időpontban történhetnek, ami befolyásolja az ipar teljesítményét. Az ágazat 

értékesítése júliusban 13,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ezen belül 

a belföldi értékesítés 14,3, az export értékesítés pedig 12,7 százalékkal bővült. 

Az ipar egyes ágazatai közül a bányászat teljesítménye 13,5, a feldolgozóiparé 13,2, 

az energiaiparé pedig 13,1 százalékkal növekedett az előző év azonos időszakához 

képest. A feldolgozóiparon belül a legnagyobb bővülést, 34,5 százalékot a 

járműgyártás ért el. Ezt követte az egyéb feldolgozóipar 15,1, illetve a gépgyártás 

10,9 százalékos bővülése. A leggyengébben a vegyipar teljesített, ahol 3,1 százalékos 

visszaesést mértek. A KSH által megfigyelt ágazatok rendelésállománya alig tér el az 

egy évvel korábbitól, ezen belül azonban meglehetősen vegyes kép rajzolódik ki: a 

belföldi rendelések volumene 12,6 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól, míg 

az export rendeléseké 1,6 százalékkal meghaladja azt. Az új rendelések volumene 

11,0 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit az előző hónap hasonló mértékű 

visszaesése után. Ezen belül a belföldi új rendelések állománya 14,7 százalékkal, az 

export új rendeléseké pedig 10,3 százalékkal emelkedett. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Erőteljesen bővült az építőipar teljesítménye is júliusban: az ágazat teljesítménye 

32,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, illetve 9,6 százalékkal a júniusit. 

Az éves bázisú növekedés mindkét építményfőcsoportnál hasonló volt: az épületek 

esetében 32,2 az egyéb építményeknél 34,1 százalék. A KSH tájékoztatása szerint az 

épületeknél lakó, kulturális és ipari épületek építése, az egyéb építményeknél út-, 

vasút- és közműépítések eredményezték a növekedést. Tovább folytatódik 

ugyanakkor az ágazat szerződésállományának csökkenése: júliusban 

10,2 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Ezen belül azonban az épületekre 

vonatkozó rendelésállomány 48,9 százalékkal bővült, míg az egyéb építményekre 

vonatkozó 23,3 százalékkal visszaesett. Csökkent az új szerződések volumene is: 

25,5 százalékkal. Ezen belül azonban ellentétes kép rajzolódik ki a két 

épületfőcsoportnál: az épületekre vonatkozó új szerződések volumene 12,5 

százalékkal emelkedett, míg az egyéb épületekre vonatkozóké 40,5 százalékkal 

visszaesett. 

Az építőipar 

teljesítménye 

32,9 százalékkal haladta 

meg az egy évvel 

korábbit júliusban. 

Júliusban 12,0 

6,3 százalékkal nőtt az 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2019. júliusban a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers adatok 

szerint 6,9, a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 6,4 százalékkal haladta meg 

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

jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 4,5, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi 

üzletekben 9,0, az üzemanyag-kiskereskedelemben pedig 5,3 százalékkal emelkedett 

az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene 2018 júliusához viszonyítva. 

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

indexe 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Eurostat, Századvég 

 

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

dinamikus bővülést júliusban is: 2018 júliusához képest 38,7 százalékkal emelkedett a 

forgalma a naptárhatástól megtisztított adatok alapján. Jelentős növekedést figyeltek 

meg az iparcikk jellegű vegyes szaküzletek forgalmában (10,8 százalék), valamint 

növekedett a gyógyszer, gyógyászati termék szaküzletek forgalma is (4,2 százalék). A 

textil, ruházati és lábbeli üzletek eladási volumene nem változott, míg az illatszer 

üzleteké 4,7 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. A 

naptárhatástól megtisztított adatok alapján 2019 júliusában az élelmiszer jellegű 

vegyes üzletek esetében 5,0, a számítástechnika és egyéb iparcikk esetében 3,7, a 

használtcikkek esetében pedig 3,9 százalékos növekedést figyeltek meg. Az 

Júliusban 

6,9  százalékkal nőtt a 

kiskereskedelmi 

forgalom volumene. 
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élelmiszer, ital, dohányáru üzletek eladási volumene 3,0, a bútor, műszaki cikk 

üzleteké pedig 6,6 százalékkal bővült az előző év azonos időszakának értékéhez 

képest, míg a könyv, újság, papíráru üzletek esetében 2,1 százalékkal mérséklődött a 

forgalom. A gépjármű-üzemanyagforgalom pedig 5,3 százalékkal haladta meg a 

2018 júliusi eladási volument. 

Júliusban ismét 3 ezer fővel csökkent a foglalkoztatottak szezonálisan kiigazított 

száma, azonban éves alapon még így is 35 ezer fős növekedést mutatnak az adatok. 

Ezzel együtt az aktívak szezonálisan kiigazított száma is közel 2 ezer fővel csökkent 

havi alapon, míg éves alapon 26 ezer fővel emelkedett. Augusztusban kismértékben, 

közel 2 ezer fővel a munkanélküliek szezonálisan kiigazított száma is nőtt 160 ezer fő 

fölé, azonban részarányuk 3,4 százalékon stagnált. Ennél alacsonyabb rátát csak 

Csehországban (2,1 százalék), Németországban (3,0 százalék) és Lengyelországban 

(3,3 százalék) mértek az év nyolcadik hónapjában az uniós tagállamok között. 

Júniusban havi alapon minimális mértékben ezer fővel 23 millió 173 ezer főre 

emelkedett az alkalmazottak szezonálisan kiigazított létszáma. Tovább folytatódott a 

legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások létszámbővülése, havi alapon 3 ezer fős 

növekedést mértek a szezonálisan kiigazított adatok alapján, míg a közszférában 

2 ezer fős csökkenést regisztráltak. Utóbbiban közrejátszott, hogy az év nyolcadik 

hónapjában már csak kicsivel több mint 100 ezren dolgoztak a Start munkaprogramok 

keretében, amely havi alapon ezer, míg éves alapon közel 31 ezer fős csökkenést 

jelent. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Júniusban a nemzetgazdasági bruttó átlagkereset 10,6 százalékkal nőtt éves alapon 

és 364 799 forintot tett ki. A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében 

10,9 százalékos, míg az állami szférában 8,4 százalékos bérnövekedést mért a KSH 

az év hatodik hónapjában. Ágazatokat tekintve a béremelkedés továbbra is 

kiegyensúlyozottnak tekinthető, csak néhány területen marad el érdemben az ütem a 

nemzetgazdasági átlagtól. Ezek közé sorolható az első féléves adatok alapján például 

az oktatás, a humán-egészségügyi ellátás, amelyekben csak átlagosan 3-5 százalékos 

béremelkedést mértek. A nemzetgazdasági nettó átlagkereset júniusban 

10,6 százalékkal 242,6 ezer forintra, míg a családi adókedvezményeket is figyelembe 

véve 250,1 ezer forintra emelkedett. Ez reálértékben egy év alatt 7,0 százalékos 

béremelkedést jelent, amely érdemben hozzájárul a bérből élő családok helyzetének a 

folyamatosan javulásához.  

A 4. legalacsonyabb a 

magyar 

munkanélküliségi ráta 

az EU-ban. 

A nettó átlagkereset 

júniusban 10,6 

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

 

Forrás: KSH, Századvég 

Külső egyensúly 

Júniusban a termékek exportja 7,3, importja pedig 2,3 százalékkal maradt el az egy 

évvel korábbitól az euróban számított érték alapján. Így a külkereskedelmi egyenleg 

488 millió euró volt, ami az előző évinél 500 millió euróval kevesebb. 

Júniusban a legtöbb termékcsoport esetében úgy az import, mint az export oldalon 

visszaesés történt. Az élelmiszerek esetében az import volumene 4,1, az exporté 

pedig 7,3 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A nyersanyagoknál a 

behozatal 8,1 százalékos visszaesést, míg a kivitel 1,4 százalékos bővülést mutatott. 

Növekedett azonban mindkét forgalmi irányban az energiahordozók kereskedelme: az 

import 29,8, míg az export 20,7 százalékkal. A feldolgozott termékek behozatala 

2,5 százalékkal, a kivitele 9,3 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A gépek 

és szállítóeszközök importja 4,3, míg exportja 6,5 százalékkal esett vissza. 

2019 júliusában az export és az import euróban számított értéke is 7,6 százalékkal 

haladta meg az gy évvel korábbit. A külkereskedelmi egyenleg így 276 millió eurót ért 

el, ami az egy évvel korábbinál 19 milliárd euróval több. 

A folyó fizetési mérleg egyenlege 2019. júliusában –70,1 milliárd eurót tett ki. Az év 

első hat hónapjában a folyó fizetési mérleg 66 millió eurós hiány mutatott miközben 

egy évvel korábban még 728 millió euró többletet. 

Júniusban csökkent, 

júliusban nőtt a 

külkereskedelmi többlet. 
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8. ábra Külkereskedelmi egyenleg (millió euró) 

 

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

 

Költségvetési helyzet 

2019 augusztusában az államháztartás központi alrendszerének halmozott hiánya 

510,8 milliárd forintot tett ki, amelyet a központi költségvetés 589,3, valamint a 

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 3,3 milliárd forintos deficitje, illetőleg az 

elkülönített állami pénzalapok 81,8 milliárd forintos többlete adott. A költségvetési 

folyamatokat továbbra is az emelkedő áfabevételek, illetve a hazai és uniós forrásból 

megvalósuló beruházások jelentős mértékű támogatása határozzák meg. 

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

 

Forrás: PM 

 

Az idei első nyolc hónapban az általános forgalmi adóból származó bevételek 

19,0 százalékkal (464,5 milliárd forinttal) emelkedtek az előző év azonos időszakához 

képest. Személyi jövedelemadóból 10,5 százalékkal (150,1 milliárd forinttal) folyt be 

több bevétel, mint 2018 januárja és augusztusa között. Tovább nőtt a nyugdíj-, 

egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékokból származó bevétel is: ezen a 

tételsoron 7,0 százalékos (237,1 milliárd forintos) növekedést figyeltek meg a 

bázisidőszakhoz képest. 

Az első nyolc hónapban 

510,8 milliárd forint volt 

a költségvetés többlete.  
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Az uniós programokhoz köthetően az államkasszába összesen 467,3 milliárd forint 

bevétel érkezett a január–augusztusi időszakban, míg az ezekhez köthető kiadások 

halmozott értéke 952,5 milliárd forintra nőtt. A hazai forrásból finanszírozott 

beruházások közül kiemelkednek a Modern Városok Program és a Magyar Falu 

Program, a közút- és vasúthálózat felújítása, illetve a vállalkozások 

termelékenységének növelését szolgáló beruházások. 

Monetáris folyamatok 

2019 augusztusában a fogyasztói árak átlagosan 3,1 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 8,8 százalékkal, míg az élelmiszereké 5,6 százalékkal nőtt 

az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szeszes italok és dohányárukon belül 

a dohányáruk ára 12,8 százalékkal nőtt 2018 azonos időszakához viszonyítva a 

jövedékiadó-emelés eredményeként. 

Az élelmiszerek 5,6 százalékos átlagos áremelkedéséhez jelentősebb mértékben járult 

hozzá a burgonya 31,3 százalékos, a friss zöldség 23,6 százalékos, a liszt 

11,3 százalékos, a sertéshús 11,5 százalékos és a kenyér 8,4 százalékos 

áremelkedése. Csökkentette az élelmiszerek átlagos inflációját a tej (–5,2 százalék) és 

a kávé (–3,7 százalék) árcsökkenése. A tej árcsökkenését az UHT és ESL tejek 

áfájának 18 százalékról 5 százalékra való mérséklése magyarázza. 

Az egyéb cikkek, üzemanyagok ára átlagosan 0,1 százalékkal nőtt augusztusban, 

amelyet elősegített az újság, folyóirat 8,0 százalékos, a tanszer, írószer 

7,8 százalékos és a lakásjavító, -karbantartó cikkek 5,3 százalékos áremelkedése. 

Ellenben visszafogta azt a járműüzemanyagok 2,6 százalékos és az edény, 

konyhafelszerelés 0,6 százalékos árcsökkenése. A háztartási energia átlagos 

áremelkedése augusztusban 1,0 százalék volt az előző év azonos időszakához 

viszonyítva. A háztartási energián belül a palackos gáz ára 7,7 százalékkal, a tűzifáé 

7,8 százalékkal, a széné 7,6 százalékkal emelkedett egy év alatt. Továbbra sem 

változott az elektromos energia, a vezetékes gáz, illetve a távfűtés ára. 

Augusztusban a szolgáltatások ára átlagosan 2,8 százalékkal nőtt, amelyhez 

hozzájárult a lakbér 10,0 százalékos, a lakásjavítás, -karbantartás 11,0 százalékos, a 

belföldi üdülés 5,5 százalékos, valamint az egészségügyi szolgáltatás 5,8 százalékos 

áremelkedése. Mérsékelte a szolgáltatások átlagos áremelkedését a telefon, internet 

0,9 százalékos, illetve az egyéb távolsági úti céllal történő utazás 0,4 százalékos 

árcsökkenése. A ruházkodási cikkek ára átlagosan 1,8 százalékkal növekedett, míg a 

tartós fogyasztási cikkek ára átlagosan 1,4 százalékkal mérséklődött egy év alatt. 

Utóbbi esetében az új személygépjárművek ára 1,5 százalékkal nőtt, míg a 

használtaké 7,9 százalékkal csökkent. 

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

indirekt adóktól szűrt maginfláció 3,2 százalékot jelzett augusztusban. A 

keresletérzékeny infláció 2,9 százalékot, a ritkán változó árú termékeké 3,4 százalékot 

mutatott az év nyolcadik hónapjában. 

3,1 százalék volt az 

infláció augusztusban.  



SZÁZADVÉG GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. HAVI JELENTÉS 

 
11 

10. ábra Infláció alakulása (éves változás százalékban) 

 

Forrás MNB, Századvég 

 

Az EKB Kormányzótanácsa szeptember 12-ei ülésén 10 bázisponttal –0,5 százalékra 

csökkentette az overnight betéti kamatot, azonban az alapkamatot és az overnight 

hitelkamatot nem módosította. Szeptemberi ülésén a Fed kamatokról határozó 

Nyíltpiaci Bizottsága (FOMC – Federal Open Market Committee) is kamatcsökkentés 

mellett döntött, 25 bázisponttal az 1,75-2-es célsávra mérsékelte alapkamatát. 

A régiós folyamatok vegyes változásokat mutatnak. A cseh korona árfolyama 

minimális kilengés mellett stagnált az euróval szemben, míg a lengyel zloty 

szeptember közepéig erősödött az euróval szemben, majd azt követően gyengülni 

kezdett, így a szeptembert az augusztus közepi szinten zárta. Az országkockázati felár 

(az 5 éves CDS) Csehországban 0,5, míg Lengyelországban 2,5 bázisponttal 43, 

illetve 66 bázispontra emelkedett. 

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

 

Forrás: Reuters 

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

CDS értéke 1,5 bázisponttal 81 bázispontra emelkedett, míg a forint az euróval 

szemben 3,0, a dollárral szemben 4,6, a svájci frankkal szemben pedig 2,8 

százalékkal gyengült. Így szeptember végén egy euróért több mint 335 forintot, egy 

dollárért több mint 306 forintot, míg egy svájci frankért több mint 308 forintot adtak. 

Augusztus közepe és szeptember közepe között a külföldiek kezében lévő 

A régiós pénzügyi 

folyamatok vegyesen 

alakultak. 

A hazai pénzpiaci 

mutatók kedvezőtlenül 

alakultak. 
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államadósság fokozatosan 4 225 milliárd forintra csökkent, azonban ezt követően 

szeptember végéig jelentős állományemelkedés zajlott le. 

Szeptemberben sem változtatott irányadó rátáján vagy a kamatfolyosón a magyar 

jegybank Monetáris Tanácsa, ami így az alapkamt továbbra is 0,9 százalék, míg az 

overnight betéti kamat –0,05 százalék, a hitelkamat pedig 0,9 százalék. A Monetáris 

Tanács közleménye szerint negyedik negyedévre megcélzott átlagos kiszorítandó 

likviditás nagyságát 100 milliárd forinttal, a korábbi 200-400 milliárd forintos sávról, 

legalább 300-500 milliárd forintra emelte, amelynek figyelembe vételével határozza 

meg a jegybanki swapeszközök állományát. Ez kismértékű lazítást jelent. Ezen felül a 

jegybank szeptemberben végrehajtotta az első vállalati kötvényvásárlásokat a 

Növekedési Kötvényprogram keretében, amelynek célja a monetáris politikai 

transzmisszió hatékonyságának a növelése, illetve a vállalatok forrásszerzési 

lehetőségének a diverzifikációja. 

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

futamidőknél a hozam érdemben nem változott. A másodpiaci hozam 1 évig bezárólag 

továbbra is 0 százalék, de a 3 éves hozam sem változott az előző hónaphoz képest, 

0,4 százalék alatt maradt. 5 éves időtávon ezzel szemben 32 bázispontos, 10 éves 

időtávon 50 bázispontos, míg 15 éves távon 48 bázispontos emelkedést mutatnak a 

hozamok az előző hónaphoz viszonyítva. A három hozam szeptember közepére így 

rendre 1,08, 2,06, illetve 2,35 százalékra emelkedett. A rövidebb lejáratoknál az 

alacsony hozamok a likviditásbőségnek és a továbbra is laza monetáris politikának 

köszönhető, míg a hosszabb hozamok emelkedését a romló nemzetközi környezet 

eredményezte. 

Június elejétől van lehetősége a lakosságnak a kedvező, a futamidő során 

folyamatosan emelkedő kamatozású szuperállampapír (MÁP+) megvásárlására. 

Szeptember végéig az állampapírból 2 131 milliárd forint értékben jegyeztek, azonban 

az állampapír iránti kereslet fokozatosan enyhült, az utóbbi hetekben a heti jegyzés 

mértéke már nem érte el a 80 milliárd forintot.  

Az államadósság devizaaránya augusztusban 18,3 százalékon stagnált, amely arány 

megfelel az ÁKK 2019. évi finanszírozási tervében meghatározott sávnak (10-20 

százalék). 

Az elmúlt időszakban a nagy nemzetközi hitelminősítők nem vizsgálták a magyar 

államadósság besorolását. Erre idén már csak egy alkalommal október 25-én kerül 

majd sor, amikor is a Moody’s vizsgálja a jelenleg stabil kilátás mellett a befektetésre 

javasolt kategória alsó fokán álló besorolását. 

Nőttek a hosszú 

hozamok, míg a rövid 

hozamok nem változtak. 
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12. ábra A forint hozamgörbe alakulása (%) 

 

Forrás: ÁKK, Századvég 

 
A vállalatok nettó forinthitel felvétele a szezonálisan kiigazított adatok alapján júliusban 

11,7 milliárd forintot tett ki, amely jelentősen elmarad a kiemelkedő júniusi adattól. 

Ezzel szemben a devizahitel felvétel 15 milliárd forinttal 81,7 milliárd forintra tudott 

emelkedni az év hetedik hónapjában, vagyis gyorsult a devizahitel 

állománynövekedése. A teljes nettó hitelfelvétel, így a szezonálisan kiigazított adatok 

alapján júliusban 94,0 milliárd forintot tett ki. 

13. ábra Vállalati hitelfelvétel (milliárd forint) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 

 
A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 111,2 milliárd forintot tett ki, 

ami 43,9 milliárd forinttal marad el az előző havi értéktől. Az újonnan nyújtott 

euróhitelek összege 60,5 milliárd forint volt, amely lényegében megegyezik a júniusi 

adattal. Ez alapján elmondhatjuk, hogy a vállalati szektor kismértékben növelte 

árfolyamkockázati kitettségét. 

A vállalatok hitel-

állománya növekedett. 
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A Századvég Gazdaságkutató 
makrogazdasági előrejelzése 

A magyar gazdaság a második negyedévben ismét dinamikusan, 4,9 százalékkal 

bővült, miközben legfontosabb külkereskedelmi partnerünk, Németország gazdasága 

stagnált. Figyelembe véve a vártnál kedvezőbb adatokat, felfelé módosítottuk a GDP 

növekedésére vonatkozó előrejelzésünket, és így 2019-re 4,8, 2020-ra pedig 

3,9 százalékos bővülést várunk. A német gazdaság gyengélkedése természetesen 

kockázatot jelent: a magyar gazdaság eddig állta a sarat, a második negyedévben az 

Unió tagországai közül a leggyorsabb bővülést elérve, azonban egy hosszan tartó 

lassulás éreztetheti hatásait a magyar adatokon is. Emellett a kockázati tényezők 

közül a Brexitet tartjuk a legfontosabbnak kiemelni. 

A gazdasági növekedés egyik motorja a lakossági fogyasztás volt, melynek bővülése 

tovább folytatódhat: idén 4,7, jövőre pedig 4,9 százalékot tehet ki. A növekedéshez 

elsősorban a bérek emelkedése járul hozzá, mely idén és jövőre is átlagosan közel 

7 százalékot érhet el reálértékben. Ehhez a minimálbér és a garantált bérminimum 8–8 

százalékos emelése mellett a munkaerőhiány járul hozzá, de a szociális hozzájárulási 

adó 2 százalékpontos csökkentése is segíti azt. Eközben a munkanélküliségi ráta 

továbbra is rekord alacsony szinten, idén 3,4, jövőre pedig 3,2 százalékon maradhat.  

Szintén jelentősen hozzájárul a növekedéshez a beruházások volumenbővülése, mely 

idén 15,8, jövőre pedig 6,5 százalékot tehet ki. A növekedést elősegíthetik az uniós 

forrásból megvalósuló beruházások mellett az állami és a vállalati beruházások magas 

szintje. Ezt támogatja emellett az alacsony kamatkörnyezet is, amely a hitelállomány 

bővülését eredményezi. 

Az év egészére – figyelembe véve a nagyobb  uniós gazdaságok stagnálását is - az 

export 5,8 és az import 6,3 százalékos növekedést várunk, míg jövőre a két mutató 

emelkedése kiegyenlítettebb, 5,0, illetve 4,9 százalék lehet. A kivitel növekedését 

elsősorban a beruházások magas szintje segíti elő, miközben a behozatal bővülést a 

belső kereslet húzza. Ez tehát azt jelenti, hogy idén a külkereskedelmi egyenleg 

alakulása nem tud hozzájárulni a növekedéshez, miközben a folyó fizetési mérleg 

egyenlege is 0 körüli értékre csökken. 

Az infláció idén éves átlagban 3,4, jövőre pedig 3,3 százalék lehet. Itt két kockázati 

tényezőt érdemes kiemelni: egyrészt az olajár változékonysága befolyásolja jelentősen 

a pénzromlás alakulását. Másrészt, ha a forint gyengülése tartós marad, az az árakba 

is beépülhet. 

A Magyar Nemzeti Bank 2020 végéig várhatóan nem változtat az alapkamaton. A 

Monetáris Tanács augusztusi közleménye a jelenlegi kondíciók tartós fennmaradására 

utalt azzal, hogy az infláció kapcsán lefelé mutató kockázatokat hangsúlyozott, illetve, 

azt jelezte, hogy a monetáris kondíciók szigorítása helyett a gazdaság túlfűtöttségének 

mérséklését a szigorúbb fiskális politikától és a szuperállampapírtól várja. Így tehát 

egyelőre nem várható, hogy a jegybank a forint tartós gyengülésére reagálna. Érdemi 

szigorítást vélhetően csak az infláció vagy az adószűrt maginfláció 4 százalékra 

növekedése eredményezhet. A Fed és az EKB kamatcsökkentése szintén segíthetik 

az MNB szigorításának kitolódását. 

 

Német stagnálás- 

magyar növekedés 



SZÁZADVÉG GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. HAVI JELENTÉS 

 
15 

Századvég előrejelzés1 

14. ábra 2019. III. 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 4,9 4,4 4,4 4,8 4,1 4,2 4,0 3,2 3,9 

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

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 16,5 23,4 16,4 11,1 12,4 15,8 13,6 5,6 3,6 3,3 6,5 

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 4,7 7,7 2,7 7,2 5,7 5,8 4,2 7,2 5,2 3,2 5,0 

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 7,1 6,7 4,3 7,0 7,2 6,3 5,4 6,4 4,5 3,1 4,9 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege (milliárd euró) 5,5 1,7 1,3 0,1 0,3 3,5 1,4 1,7 0,3 0,4 3,8 

Fogyasztóiár-index (%) 2,8 3,2 3,7 3,3 3,5 3,4 3,6 3,0 3,3 3,4 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 (%) 3,7 3,6 3,3 3,3 3,3 3,4 3,2 3,2 3,1 3,1 3,2 

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 0,3 11,2 10,2 10,2 9,8 10,4 9,7 11,0 10,5 9,4 10,2 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában 0,3     0,0     0,2 

Külső finanszírozási képesség a GDP százalékában 2,2     1,5     2,2 

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

GDP-alapon számított külső kereslet (volumenindex) 2,0 1,6 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,5 

Forrás: MNB, KSH, Századvég-számítás 

 

15. ábra Az előrejelzésünk változása az előző negyedévhez képest 

 2019 2020 

  2019. június 
2019. 

szeptember 
változás 

2019. június 
2019. 

szeptembers 
változás 

Bruttó hazai termék (volumenindex) 4,3 4,8 0,4 3,7 3,9 0,2 

A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex) 4,5 4,7 0,2 4,9 4,9 –0,1 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 13,7 15,8 2,1 5,0 6,5 1,5 

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 6,3 5,8 –0,5 5,0 5,0 0,0 

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák 
alapján) 

6,4 6,3 0,0 4,8 4,9 0,1 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege 
(milliárd euró) 

4,1 3,5 –0,6 4,5 3,8 –0,7 

Fogyasztóiár-index (%) 3,5 3,4 0,0 3,2 3,3 0,0 

A jegybanki alapkamat az időszak végén (%) 0,9 0,90 0,0 1,4 0,90 –0,5 

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

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 10,5 10,4 –0,1 10,8 10,2 –0,6 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP 
százalékában 

0,7 0,0 –0,7 1,0 0,2 –0,8 

Külső finanszírozási képesség a GDP 
százalékában 

2,5 1,5 –1,0 3,2 2,2 –1,0 

Az államháztartás egyenlege a GDP 
százalékában 

–1,6 –1,6 0,0 –1,0 –1,0 0,0 

GDP-alapon számított külső kereslet 1,5 1,4 –0,2 1,7 1,5 –0,1 

Forrás: Századvég-számítás    

 

_ 

  

                                                        
1 Készítés dátuma: 2019 szeptember 9. 
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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. 


