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Előrejelzésünk (2019. 09. 09.) 

 2019 

GDP változása (%) 4,8 

Infláció (éves átlag, %) 3,4 

Bruttó keresetek  

(éves változás, %) 10,4 

EUR/HUF (éves átlag) 325 
 

Szeptemberben az infláció mértéke az előző havi 

3,1 százalékról mérséklődött 2,8 százalékra, miközben 

tavasszal még 3,9 százalék volt a mutató értéke. A 

csökkenés a maginfláción kívüli tételek árváltozásának 

eredménye, hiszen a maginfláció stabil, értéke 

szeptemberben 3,9 százalék volt. 

Az egyes termék-, illetve szolgáltatáscsoportok közül az élelmiszerek 

árnövekedése az előző havi 5,6 százalékról 5,1 százalékra, a szeszes 

italok, dohányáruké pedig 8,8 százalékról 8,4 százalékra lassult. Szintén 

mérséklődött a ruházkodási cikkek inflációja: 1,8 százalékról 

0,6 százalékra. A tartós fogyasztási cikkek ára augusztushoz hasonlóan 

1,4 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A háztartási energia 

inflációja 1,0 százalékról 0,7 százalékra esett vissza, miközben a 

szolgáltatások drágulása 2,8 százalékról 3,4 százalékra gyorsult. 

Augusztusban nagyot fékezett a magyar ipar: az előző havi 12,0 százalék 

után mindössze 0,3 százalékkal bővült az ágazat teljesítménye. A nagy 

ingadozást vélhetően legnagyobb részben a nyári leállások eltérő 

ütemezése okozta, azonban a német gazdaság gyengélkedésének is 

lehetett benne némi szerepe. 

Lassult az építőipar növekedése is: augusztusban éves alapon 

mindössze 5,9 százalékkal nőtt az ágazat teljesítménye. Ezen belül az 

építmények esetében 14,1 százalékos bővülést, míg az egyéb 

építményeknél 3,5 százalékos mérséklődést mért a KSH. 

Forint hozamgörbe (%) 
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Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

Tovább csökkent az infláció az eurózónában. Az áremelkedés éves üteme 

szeptemberben már csak 0,8 százalék volt, amely jelentősen elmarad az Európai 

Központi Bank 2 százalékos inflációs céljától. Az Európai Unióban ennél kismértékben 

nagyobb, 1,2 százalékos inflációt mértek, azonban ez is 0,2 százalékponttal elmarad 

az augusztusi adattól. Az eurózónában az élelmiszerek, az alkohol és a 

dohánytermékek ára egy év alatt 1,6 százalékkal, míg a szolgáltatásoké 1,5 

százalékkal emelkedett. Ellenben az ipari termékek esetében csak 0,2 százalékos 

inflációt mértek, míg az energia ára 1,8 százalékkal csökkent. A tagországok közül a 

leggyorsabb ütemben, 3,5 százalékkal Romániában emelkedett az árszínvonal, 

amelyet a szlovák 3,0 és a magyar 2,9 százalékos ütem követett. Ezzel szemben 

Cipruson 0,5 százalékos, míg Portugáliában 0,3 százalékos deflációt mértek, de 

Görögországot, Spanyolországot és Olaszországot is mindösszesen 0,2 százalékos 

áremelkedés jellemezte. 

Jelentősen rontotta világgazdasági növekedési kilátásait az IMF. A Valutaalap a tavalyi 

3,6 százalék után az idei évben 3,0 százalékos, míg jövőre 3,4 százalékos növekedést 

vár, amely 0,2, illetve 0,1 százalékponttal marad el a júliusi előrejelzéstől. Az IMF 

várakozásai szerint az eurózóna növekedési üteme a tavalyi 1,9 százalékról 1,2 

százalékra lassulhat és jövőre is csak 1,4 százalékig gyorsulhat. Ehhez hasonlóan az 

infláció a tavalyi 1,8 százalékról 1,2 százalékra mérséklődhet, amelyet 1,4 százalékos 

áremelkedés követhet 2020-ban. Magyarország esetében az áprilisi prognózishoz 

viszonyítva 1,0 százalékponttal 4,6 százalékra javította idei előrejelzését a Valutalap, 

míg a jövő évit 0,6 százalékponttal 3,3 százalékra. Emellett az IMF a két évre 

vonatkozóan 0,2, illetve 0,3 százalékponttal egyaránt 3,4 százalékra emelte az 

inflációs előrejelzését is Magyarország esetében. 

Közgazdasági Nobel díj 2019 

A 2019-es közgazdasági Nobel-díjat Abhijit Banerjee, Esther Duflo és Michael 

Kremer kapta. A díjat a globális szegénység enyhítésére tett kísérleti 

megközelítésükért nyerték el. A díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia 

ítélte oda, amely 9 millió svéd korona pénzjutalommal jár, amely összeg 275,7 

millió forintnak felel meg. 

Abhijit Banerjee 1961-ben született, a Harvardon szerzett közgazdasági doktori 

címet 1989-ben. Jelenleg az MIT-n oktat, kutat. Esther Duflo 1972-ben 

Párizsban született, 1999-ben az MIT-n szerzett doktori fokozatot. Esther Duflo 

egyébként a második női közgazdász, aki elnyeri ezt a díjat, és egyben a 

legfiatalabb tudós, aki valaha a közgazdasági Nobel-díjat kapott. Michael 

Kremer 1964-ban született az USA-ban, a Harvardon szerezte meg a PhD 

fokozatát, és ebben az intézményben folytatta a karrierjét. 

A kutatók a fejlődésgazdaságtanban elért sikereikért kapták az elismerést. A 

kutatásuk meghatározó eredménye az volt, hogy a globális szegénység 

témakörét lebontották hitelesebben megválaszolható kisebb kérdésekre. A 

szegénység egy nagyon komplex témakör és kutatási terület, aminek a 

kezelésére számos megoldási javaslatot tettek. A Nobel-emlékdíjjal jutalmazott 

Lassult az infláció az 

eurózónában. 
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kutatók munkájának eredményeként sokkal fókuszáltabb, pontosabb kérdéseket 

lehet feltenni a szegénység felszámolását célzó gazdaságpolitikák 

megalkotásához és értékeléséhez. Ezen kérdések megválaszolására kísérleti 

közgazdasági megközelítést alkalmaztak. Munkájuk több területet is érintett, 

úgy, mint az oktatás, a mezőgazdaság, az egészségügy vagy a hitelhez való 

hozzáférés. 

A bizottság azért e három közgazdásznak ítélte a díjat, mert egy új 

megközelítést vezettek be a megbízható válaszok gyűjtésére a globális 

szegénység mérésével kapcsolatban. Azt mutatták meg, hogy a kisebb és 

pontosabb kérdésekkel nagyobb hatásfokot érhetnek el, ha egy jól megtervezett 

kísérletet folytatnak a leginkább érintett emberek megkérdezésével. Az 1990-es 

években Kremer és kollégái bemutatták, hogy milyen áttörő erejű tud lenni ez a 

megközelítés. A kísérleteket Nyugat-Kenya térségében használták először arra, 

hogy teszteljék az iskolafejlesztéseket. 

A 2019. évi közgazdasági Nobel-emlékdíj kitüntetettjei a világ 

legszegényebbjeinek a felzárkóztatása terén értek el nagyon ígéretes 

eredményeket. Bebizonyították, hogy a nagy globális programok helyett, vagy 

akár azokon belül helyi, lokális, kisebb fejlesztési programokkal, képzéssel, 

célzott segélyekkel hatékonyan és eredményesen lehet küzdeni hosszú távon is 

a szegénység ellen, és a lehetséges jobb minőségű életet biztosítani a 

legszegényebbeknek is. 

SZIGMA indikátoraink 

A magyar gazdaság aktuális állapotáról képet adó SZIGMA CI indikátor 2019 

kilencedik hónapjában változatlanul negatív tartományban tartózkodott, amely alapján 

szeptemberben is trend alatti mértékben bővült a gazdaság. Az ipar exportértékesítése 

augusztusban 5,6 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva, míg a 

belföldi értékesítés mindössze 0,7 százalékkal emelkedett. Az ipar új belföldi 

rendelései esetében is visszafogott növekedést figyeltek meg (0,7 százalék), míg az új 

exportrendelések 6,9 százalékkal elmaradtak 2018 augusztusához képest az idei 

nyolcadik hónapban. Bár az új rendelések volumene mérséklődött, azonban a 

termelési adatok alapján az ipar várhatóan hozzájárul majd a gazdaság bővüléséhez. 

A hó végi építőipari szerződésállomány csökkenése tovább folytatódott: 12,1 

százalékkal maradt el az augusztusi adat az egy évvel ezelőttitől. A létesítendő új nem 

lakóépületek száma 12,0 százalékkal maradt el a 2018. augusztusi adattól. 

A hazai gazdaság rövidtávú teljesítményével kapcsolatos várakozásainkat kifejező 

SZIGMA LEAD indikátor alapján novemberig trend alatti növekedés várható a magyar 

gazdaság tekintetében. A német piac üzleti hangulatváltozásáról képet adó Ifo 

Business Climate index az előző hónaphoz képest 0,3 indexponttal nőtt, míg az előző 

év azonos időszaki adatától 9,0 indexponttal maradt el szeptemberben. Az index 

visszaesését a német gazdaság egyre romló makrogazdasági mutatói indokolják. Ez 

alapján a külső környezet a következő hónapokban fékezőleg hathat a hazai 

kibocsátás bővülésére. A kiskereskedelmi forgalom a várakozásoknak megfelelően 

augusztusban is tovább emelkedett, így az ágazat növekedést támogató szerepe 

változatlanul pozitív maradhat. Az Eurostat által mért fogyasztói bizalmi index az előző 

hónaphoz képest 2,8, az előző év azonos időszakához viszonyítva pedig 5,3 

indexponttal javult az idei kilencedik hónapban. Összességében 2019-re a javuló 

beruházási aktivitás és a dinamikusan bővülő reálbérek következtében emelkedő 

fogyasztás eredményeképp 5 százalékot közelítő növekedést várunk. 

SZIGMA indikátorunk 

alapján trend alatti 

mértékben nő a 

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

 

Forrás: Századvég 

 

Reálgazdaság 

Augusztusban a júliusi erőteljes növekedés után megállt az ipar bővülése: az előző év 

azonos időszakához képest a kibocsátás volumennövekedése 0,3 százalék volt a 

nyers és 2,7 százalék a munkanaphatástól megtisztított adatok szerint. Az előző 

hónaphoz képest a termelés a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok 

szerint 1,2 százalékkal csökkent. Az erős júliusit követő gyenge augusztusi adatot 

vélhetően a nyári leállások tavalyitól eltérő ütemezése magyarázza. Az ipar 

értékesítése 0,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, melyen belül a belföldi 

értékesítés 1,3 százalékkal mérséklődött, míg az export értékesítés 2,0 százalékkal 

bővült. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Az iparon belül a bányászat és a feldolgozóipar teljesítménye alig változott, míg az 

energiaiparé 2,5 százalékkal csökkent. A feldolgozóipar egyes ágazatainak 

kibocsátása vegyesen alakult: a legnagyobb növekedést a gyógyszergyártás 

(9,8 százalék), az egyéb fel-dolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, 

javítása (9,4 százalék) és a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 

(5,9 százalék) ágazatok érték el. Ezzel szemben a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 

ágazat teljesítménye 11,4, a textiliparé 10,4, míg a fémiparé 7,1 százalékkal esett 

Stagnált az ipar 

teljesítménye. 
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vissza. A jelentős súlyú járműgyártás kibocsátása 2,0 százalékkal haladta meg az egy 

évvel korábbit. A KSH által megfigyelt ágazatok rendelésállománya jelentősen, 

6,7 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól, melyen belül a belföldi rendelések 

8,8, az export rendelések pedig 6,5 százalékos visszaesést mutatnak. Az új 

rendelések volumene 5,8 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól, melyen belül a 

belföldi új rendelések 0,7 százalékos növekedést az export új rendelések pedig 

6,9 százalékos csökkenést mutatnak. 

Az iparhoz hasonló dinamika látszik az építőiparban is, ami szintén a nyári 

szabadságolásokkal magyarázható: míg júliusban az ágazat teljesítménye 

32,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, addig augusztusra a 

volumenindex 5,9 százalékra mérséklődött. Az előző hónaphoz képest az ágazat 

teljesítménye a kiigazított adatok szerint 10,5 százalékkal esett vissza. Vegyesen 

alakult a két építményfőcsoport teljesítménye: az épületeknél 14,1 százalékos 

növekedést, míg az egyéb építményeknél 3,5 százalékos csökkenést mért a KSH. 

Tovább folytatódik a szerződésállomány csökkenése, melynek volumene így 

augusztusban már 12,1 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A két 

épületfőcsoport azonban nagyon eltérő dinamikát mutat: az épületeknél a bővülés 

49,8 százalékos volt, míg az egyéb építményeknél 25,6 százalékos volt a visszaesés. 

Az új szerződések volumene ugyanakkor 3,2 százalékkal meghaladja az egy évvel 

korábbit, melyen belül az épületekre vonatkozó szerződések 2,5 százalékos 

csökkenést az egyéb építményeknél pedig 10,1 százalékos növekedést mutattak. 

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

 
Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2019. augusztusban a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers adatok 

szerint 5,3, a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 5,8 százalékkal haladta meg 

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

jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 3,4, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi 

üzletekben 9,8, az üzemanyag-kiskereskedelemben pedig 4,3 százalékkal emelkedett 

az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene 2018 augusztusához viszonyítva. 

Augusztusban 

5,3 százalékkal nőtt a 

kiskereskedelmi 

forgalom volumene. 

Lassult az építőipar 

növekedési üteme. 
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4. 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 augusztusban is: 2018 augusztusához képest 45,8 százalékkal 

emelkedett a forgalma a naptárhatástól megtisztított adatok alapján. Jelentős 

növekedést figyeltek meg az iparcikk jellegű vegyes szaküzletek forgalmában (11,6 

százalék), valamint növekedett a gyógyszer, gyógyászati termék szaküzletek forgalma 

is (3,6 százalék). A textil, ruházati és lábbeli üzletek eladási volumene 4,3 százalékkal, 

míg az illatszer üzleteké 3,9 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához 

képest. A naptárhatástól megtisztított adatok alapján 2019 augusztusában az 

élelmiszer jellegű vegyes üzletek esetében 3,6, a számítástechnika és egyéb iparcikk 

esetében 6,6 százalékos növekedést, míg a használtcikkek esetében 0,9 százalékos 

mérséklődést figyeltek meg. Az élelmiszer, ital, dohányáru üzletek eladási volumene 

3,0, a bútor, műszaki cikk üzleteké pedig 4,3 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 4,3 

százalékkal haladta meg a 2018 augusztusi eladási volument. 

Tovább csökkent a foglalkoztatottak száma augusztusban. Az év nyolcadik 

hónapjában a szezonálisan kiigazított adatok alapján 4 millió 499 ezer fő volt a 

foglalkoztatottak száma, amely havi alapon 6 ezer fős csökkenést, míg éves alapon 32 

ezer fős emelkedést jelent. A foglalkoztatottak számával együtt csökkent az aktivitás 

is, augusztusban az előző hónaphoz képest közel 8 ezer fővel. A két hatás 

eredőjeként újabb történelmi mélypontra 157 ezer főre csökkent a munkanélküliek 

szezonálisan kiigazított létszáma, ellenben részarányuk változatlanul 3,4 százalékon 

állt. Az intézményi statisztikák alapján júliusban az alkalmazottak szezonálisan 

kiigazított létszáma az előző hónaphoz viszonyítva 9 ezer fővel 3 millió 187 ezer főre 

emelkedett. Ezen belül is a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében 5 ezer 

fős, a költségvetési szférában ezer fős, míg a foglalkoztatás szempontjából jelentős 

nonprofit szervezetek körében 3 ezer fős létszámbővülést figyeltek meg. Tovább 

folytatódott a közfoglalkoztatottak számának csökkenése: júliusban már csak 98 ezren 

dolgoztak a Start munkaprogramokban, amely 2 ezer fővel marad el a júniusi és 15 

ezer fővel a tavaly júliusi létszámadattól. 

Továbbra is 3,4 

százalékon áll a 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

362 600 forint volt a bruttó átlagkereset júliusban, amely éves alapon 10,7 százalékos 

növekedést jelent. Továbbra is a versenyszféra béremelései a meghatározóak, az év 

hetedik hónapjában a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében a bruttó 

átlagkereset 11,8 százalékkal haladta meg az előző évit, míg a közszférában az 

emelkedés ennél visszafogottabb mindössze 7,1 százalékos volt. A versenyszférában 

továbbra is a munkaerőhiány játszik közre a bérfolyamatokban, míg a minimálbér és a 

garantált bérminimum szerepe másodlagos. A költségvetési szférában ezzel szemben 

egyre nagyobb szükség van a béremelések folytatására, mivel a bérolló (a 

versenyszféra és a költségvetés közötti bérkülönbözet) folyamatosan emelkedik, 

amely erősíti az elvándorlást a közszféra minden területén. Júliusban a 

nemzetgazdasági nettó átlagkereset 241 100 forint volt, 10,7 százalékkal magasabb, 

mint az előző év azonos időszakában. Ez a némiképp mérséklődő inflációs folyamatok 

mellett 7,2 százalékos reálbér növekedést jelent. 

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

 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Átlagosan 10,7 

százalékkal nőtt az 

átlagos kereset. 
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Külső egyensúly 

Júliusban a termékek exportja 8,3, importja pedig 9,2 százalékkal emelkedett az egy 

évvel korábbihoz képest az euróban számított érték alapján. Így a külkereskedelmi 

egyenleg 204 millió euró volt, ami az előző évinél 53 millió euróval kevesebb. 

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

növekedés történt. Az élelmiszerek esetében az import volumene 6,6, az exporté 

pedig 5,5 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbival összevetve. Az 

energiahordozóknál a behozatal 9,6 százalékos növekedést, míg a kivitel 16 

százalékos visszaesését mutatott. A feldolgozott termékek behozatala 7,9 százalékkal, 

a kivitele 4,8 százalékkal volt több az egy évvel korábbihoz képest. A gépek és 

szállítóeszközök importja 12, míg exportja 13 százalékkal növekedett. 

2019 augusztusában az export euróban számított értéke 2,6 százalékkal, míg az 

import euróban számított értéke 1,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A 

külkereskedelmi egyenleg így 37 millió eurót ért el, ami az egy évvel korábbinál 99 

milliárd euróval több. 

7. ábra Külkereskedelmi egyenleg (millió euró) 

 

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

 

A folyó fizetési mérleg egyenlege 2019. augusztusában –315,8 millió eurót tett ki. Az 

év első nyolc hónapjában a folyó fizetési mérleg 451 millió eurós hiányt mutatott, 

miközben egy évvel korábban még az egyenleg 2087 millió euró volt. 

Költségvetési helyzet 

2019 januárja és szeptembere között az államháztartás központi alrendszerének 

halmozott hiánya 303,6 milliárd forintot tett ki. A költségvetési folyamatok hátterében 

továbbra is az emelkedő adóbevételek, valamint a hazai és uniós forrásból 

megvalósuló beruházások jelentős mértékű támogatása állnak. 

2019 kilencedik hónapjáig a tervezett bevételek 77,5 százaléka folyt be általános 

forgalmi adóból, ami 466 milliárd forintos (16,3 százalékos) növekedés az előző év 

azonos időszakához képest. A személyijövedelemadó-bevételek a tervezet 75,2 

százalékát érték el, és így 168,3 milliárd forinttal (10,5 százalékkal) haladták meg a 

2018 januárja és szeptembere közötti teljesülést. Tovább emelkedett a nyugdíj-, 

egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékokból származó bevétel is: ezen a 

Az első 9 hónapban 

303,6 milliárd forint volt 

a költségvetés hiánya. 

Júliusban mérséklődött, 

míg augusztusban 

emelkedett 

külkereskedelmi 

termékforgalom 

többlete. 
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tételsoron 256,1 milliárd forintos (6,7 százalékos) növekedést figyeltek meg a 

bázisidőszakhoz képest, és az előirányzat 73,5 százaléka teljesült az első kilenc 

hónapban. 

Az uniós programokhoz köthető bevételek január és szeptember között összesen 

931,7 milliárd forinton alakultak, míg az ezekhez köthető kiadások 1077,4 milliárd 

forintot értek el. A hazai forrásból finanszírozott beruházások közül jelentős 

nagyságrendet képviselnek a kiemelt közúti projektek, a Modern Városok Program, a 

közúthálózat felújítása, a vasúthálózat fejlesztése, illetve a beruházás ösztönzési 

célelőirányzat terhére és a Magyar Falu Program alprogramjainak támogatására 

kifizetett összegek. 

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

 

Forrás: PM 

 

Monetáris folyamatok 

2019 szeptemberében a fogyasztói árak átlagosan 2,8 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 8,4 százalékkal, míg az élelmiszereké 5,1 százalékkal nőtt 

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

a dohányáruk ára 12,3 százalékkal nőtt 2018 azonos időszakához viszonyítva a 

jövedékiadó-emelés eredményeként. 

Az élelmiszerek 5,1 százalékos átlagos áremelkedéséhez jelentősebb mértékben járult 

hozzá a burgonya 19,4 százalékos, a liszt 7,2 százalékos, a sertéshús 13,3 

százalékos és a kenyér 8,5 százalékos áremelkedése. Csökkentette az élelmiszerek 

átlagos inflációját a tej (–3,7 százalék) és a kávé (–2,4 százalék) árcsökkenése. A tej 

árcsökkenését az UHT és ESL tejek áfájának 18 százalékról 5 százalékra való 

mérséklése magyarázza. 

2,8 százalékra lassult a 

pénzromlás üteme 

szeptemberben. 
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9. ábra Infláció alakulása (éves változás százalékban) 

 

Forrás MNB, Századvég 

Az egyéb cikkek, üzemanyagok ára átlagosan 1,0 százalékkal mérséklődött 

szeptemberben, amely főként a járműüzemanyagok 4,6 százalékos, valamint a 

tankönyv 16,0 százalékos árcsökkenésének köszönhető. Ezekkel ellentétben azonban 

a lakásjavító-, karbantartó cikkek esetében 5,0 százalékos, az újság, folyóirat 

esetében pedig 8,1 százalékos áremelkedés figyelhető meg. A háztartási energia 

átlagos áremelkedése szeptemberben 0,7 százalék volt az előző év azonos 

időszakához viszonyítva. A háztartási energián belül a palackos gáz ára 6,0 

százalékkal, a tűzifáé 5,4 százalékkal, a széné pedig 7,4 százalékkal emelkedett egy 

év alatt. Továbbra sem változott az elektromos energia, a vezetékes gáz, illetve a 

távfűtés ára. 

Szeptemberben a szolgáltatások ára átlagosan 3,4 százalékkal nőtt, amelyhez 

hozzájárult a lakbér 10,7 százalékos, a lakásjavítás, -karbantartás 11,0 százalékos, a 

belföldi üdülés 5,2 százalékos, valamint az egészségügyi szolgáltatás 5,9 százalékos 

áremelkedése. Mérsékelte a szolgáltatások átlagos áremelkedését a telefon, internet 

2,2 százalékos árnövekedése, illetve az egyéb távolsági úti céllal történő utazás 0,9 

százalékos árcsökkenése. A ruházkodási cikkek ára átlagosan 0,6 százalékkal 

növekedett, míg a tartós fogyasztási cikkek ára átlagosan 1,4 százalékkal 

mérséklődött egy év alatt. Utóbbi esetében az új személygépjárművek ára 1,2 

százalékkal nőtt, míg a használtaké 7,7 százalékkal csökkent. 

Az MNB által közölt inflációs alapmutatók közül a maginfláció 3,9 százalékot, az 

indirekt adóktól szűrt maginfláció 3,4 százalékot jelzett szeptemberben. A 

keresletérzékeny infláció 3,1 százalékot, a ritkán változó árú termékeké 3,4 százalékot 

mutatott az év kilencedik hónapjában. 

 

Az EKB Kormányzótanácsa október 24-i ülésén nem módosított a monetáris 

kondíciókon, azaz változatlanul hagyta az alapkamatot és az overnight betéti- és az 

overnight hitelkamatot. Októberi 4-i ülésén a Fed kamatokról határozó Nyíltpiaci 

Bizottsága (FOMC – Federal Open Market Committee) nem változtatott az 1,75-2-es 

célsávú alapkamatán. 

Nem változtak a 

kamatkondíciók az 

eurózónában és az USA-

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

 

Forrás: Datastream 

 
A régiós folyamatok kedvező változásokat mutatnak. A cseh korona árfolyama 0,8 

százalékot erősödött az euróval szemben, míg a lengyel zloty ennél nagyobb mértékű, 

2,2 százalékos erősödést mutatott az euróval szemben. Az országkockázati felár (az 5 

éves CDS) Csehországban 1 bázisponttal 44 bázispontra emelkedett, míg 

Lengyelországban 66 bázisponton stagnált. 

A hazai pénz- és devizapiaci mutatók az elmúlt időszakban kedvezően alakultak. Az 5 

éves CDS értéke 81 bázisponton stagnált, míg a forint az euróval szemben 1,6, a 

dollárral szemben 3,3, a svájci frankkal szemben pedig 3,1 százalékkal erősödött. Így 

október 24-én egy euróért több mint 329 forintot, egy dollárért több mint 296 forintot, 

míg egy svájci frankért több mint 299 forintot adtak. Az elmúlt időszakban a külföldiek 

kezében lévő államadósság 19 milliárd forinttal 4 244 milliárd forintra emelkedett. 

Októberben sem változtatott irányadó rátáján vagy a kamatfolyosón a magyar 

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

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

Tanács közleménye szerint a 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. A kötvényvásárlások eredményeként megjelenő 

többlet pénzmennyiséget az MNB az alapkamaton kamatozó preferenciális betéti 

eszköz segítségével semlegesíti. 

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 (a 3 hónapos 0,02 százalék, a 6 hónapos 0,01 százalék, míg az 

1 éves 0 százalék), de a 3 éves hozam is csak 4 bázisponttal 0,42 százalékosra 

emelkedett az előző hónaphoz viszonyítva. Az 5 éves időtávon 9 bázispontos, 10 éves 

időtávon 7 bázispontos csökkenést, míg 15 éves távon 37 bázispontos emelkedést 

mutatnak a hozamok az előző hónaphoz viszonyítva. A három hozam október végére 

így rendre 0,99, 1,99, illetve 2,72 százalékra emelkedett. A rövidebb lejáratoknál az 

alacsony hozamok a likviditásbőségnek és a továbbra is laza monetáris politikának 

Erősödtek a régiós 

valuták az euróval 

szemben. 

Növeli az MNB a 

devizaswap állományt. 
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köszönhetőek, míg a hosszabb hozamok kismértékű emelkedése a nemzetközi 

trendbe illeszkedik. 

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 18,2 százalékra csökkent, amely arány 

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

százalék).  

11. ábra A forint hozamgörbe alakulása (%) 

 

Forrás: ÁKK, Századvég 

 
Az elmúlt időszakban a nagy nemzetközi hitelminősítők csak a Moody’s vizsgálta a 

magyar államadósság besorolását. Azonban Moody’s nem változtatta meg a jelenleg 

stabil kilátás mellett a befektetésre javasolt kategória alsó fokán álló besorolását. 

A vállalatok nettó forinthitel felvétele a szezonálisan kiigazított adatok alapján 

augusztusban 23,3 milliárd forintot tett ki, amely magasabb júliusi adatnál. Ezzel 

szemben a devizahitel felvétel 52,7 milliárd forinttal 29,7 milliárd forintra csökkent az 

év nyolcadik hónapjában, vagyis lassult a vállalti devizahitel állománynövekedése. A 

teljes nettó hitelfelvétel, így a szezonálisan kiigazított adatok alapján augusztusban 

55,8 milliárd forintot tett ki. 

A vállaltok 

hitelállománya tovább 

nőtt augusztusban. 
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12. ábra Vállalati hitelfelvétel (milliárd forint) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 

 
A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 155,3 milliárd forintot tett ki, 

ami 43,9 milliárd forinttal magasabb az előző havi értéknél. Az újonnan nyújtott 

euróhitelek összege 64,5 milliárd forint volt, amely 3,6 milliárddal nagyobb a júliusi 

adathoz képest. Ez alapján elmondhatjuk, hogy a vállalati szektor kismértékben 

növelte árfolyamkockázati kitettségét. 
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Századvég előrejelzés1 

13. 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 

 

 

14. 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. 


