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Előrejelzésünk (2019. 12. 12.) 

 2020 

GDP változása (%) 3,9 

Infláció (éves átlag, %) 3,4 

Bruttó keresetek  

(éves változás, %) 

9,9 

EUR/HUF (éves átlag) 333 

 

2019 harmadik negyedévében ismét érdemben bővült a 

magyar gazdaság: a nyers adatok szerint 5,0, a 

szezonálisan és naptárhatástól kiigazított adatok alapján 

4,8 százalékkal. Eközben legnagyobb kereskedelmi 

partnerünk, Németország mindössze 1,0 százalékkal nőtt. 

Termelési oldalról az ipar teljesítménye 7,6, az építőiparé 18,1, míg a 

szolgáltatásoké 3,9 százalékkal növekedett 2019 harmadik 

negyedévében, ezzel rendre 1,5, 1,0, valamint 2,1 százalékponttal 

járultak hozzá a magyar gazdaság bővüléséhez. A mezőgazdaság 

hozzáadott értéke ismét csökkent: 1,6 százalékkal. A szolgáltatásokon 

belül a legnagyobb mértékben a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás 

és vendéglátás ágazat bővült (8,7 százalékkal), de érdemben nőtt az 

információ, kommunikáció ágazat (6,4 százalék), valamint a szakmai, 

tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység (5,2 százalék) 

ágazat is. 

Felhasználási oldalról nézve, a fogyasztás 5,0, a beruházások 16,1, az 

export 8,3, míg az import 7,4 százalékkal emelkedett az előző év azonos 

időszakához képest. A növekedés eredményeképp rendre 2,5, 1,6, 6,7 

és –5,8 százalékponttal járultak hozzá a növekedéshez. 

A magyar gazdaság teljesítménye idén 5,0, míg jövőre 3,9 százalékkal 

bővülhet. Ehhez elsősorban a dinamikusan növekvő bérek 

eredményeképp emelkedő fogyasztás, illetve a beruházások növekedése 

járulhat hozzá. 

Az infláció novemberben 3,4 százalékra emelkedett, amit elsősorban az 

előző évi alacsony üzemanyagárak indokoltak. A maginflációs mutató 

2 hónapja a jegybanki célsáv tetején, 4 százaléknál tartózkodik. Az 

infláció 2019-ben és 2020-ban is 3,4 százalékot tehet ki. 

Forint hozamgörbe (%) 

 

Forrás: Datastream 
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Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

Az Európai Központi Bank előrejelzése szerint az eurózónában a fiskális politika 

lazává válhat a következő években a közvetlen adók csökkentése, az állami 

transzferek emelése, valamint kisebb mértékben a kormányzati vásárlások és 

beruházások növekedése okán. Ennek köszönhetően a GDP-arányos költségvetési 

hiány a 2019-es 0,7 százalékról 1,1 százalékig emelkedhet 2021-re az euróövezetben, 

majd ezt követően ezen a szinten stabilizálódhat. Míg a strukturális hiánymutató értéke 

az idei 1,0 százalékról 2021-ig 1,5 százalékig romolhat, és 2022-ben is csak minimális, 

0,1 százalékpontos javulás valószínűsíthető. Ez az idei évre vonatkozóan 0,2, míg a 

következő két évre vonatkozóan 0,4–0,4 százalékponttal nagyobb hiányt jelent, mint a 

szeptemberi prognózisban szereplő. A lazává váló fiskális politika és a visszafogott 

gazdasági növekedés miatt a GDP-arányos államadósság is csak mérsékelten 

csökkenhet a következő években. Idén a mutató értéke 84,5 százalékon alakulhat, 

amely 2022-ig is csak 81,1 százalékra mérséklődhet, amely előrejelzés a 2019–2021-

es évek vonatkozásában 0,9–1,1 százalékponttal haladja meg a szeptemberi 

prognózist. 

A harmadik negyedévben az eurózóna foglalkoztatása éves alapon mindössze 0,9, 

míg az Európai Unióé 0,8 százalékkal emelkedett, amely 0,3, illetve 

0,2 százalékpontos lassulást jelent a második negyedéves adathoz viszonyítva. 

Negyedéves alapon mindkét gazdaságban minimálisan, 0,1 százalékkal nőtt a 

foglalkoztatottak száma. Ágazati bontásban az látható, hogy továbbra is a kis súlyú 

IKT szektorban nő a legnagyobb ütemben a foglalkoztatás az Európai Unióban, 

3,3 százalékkal, emellett jelentősebb növekedést csak az építőiparban mértek 

(1,7 százalék). A nagyobb súlyú ágazatok közül az iparban mindössze 

0,5 százalékkal, a kereskedelem, szállítás, turizmus ágazatban 0,7 százalékkal, míg 

az állami szférában 1,0 százalékkal nőtt a foglalkoztatottak száma. A 

mezőgazdaságban és a pénzügyi szektorban azonban visszaesett 1,8, illetve 

0,1 százalékkal. A tagországok közül leggyorsabb ütemben Szlovéniában nőtt a 

foglalkoztatás, 2,3 százalékkal, őket Észtország és Spanyolország követte 1,8, illetve 

1,7 százalékos növekedéssel. Ezzel szemben 4 tagországban is visszaesett a 

foglalkoztatottak száma: Litvániában 1,7, Romániában 1,0, Lettországban 0,3, míg 

Lengyelországban 0,1 százalékkal az előző év azonos időszakához viszonyítva. 

SZIGMA indikátoraink 

A magyar gazdaság aktuális állapotáról képet adó SZIGMA CI indikátor 

2019 novemberében pozitív értéket vett fel, vagyis a tizenegyedik hónapban trend 

felett bővült a magyar gazdaság. Az ipar belföldi értékesítése 9,5, míg az 

exportértékesítés 7,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit októberben. Az új 

belföldi rendelésállomány érdemben, 11,2 százalékkal növekedett az ágazatban, míg 

az új exportrendelések 3,3 százalékkal visszaestek 2018 októberéhez képest. A fenti 

adatok fényében az ipar várhatóan hozzájárul majd a gazdaság bővüléséhez. A hó 

végi építőipari szerződésállomány tovább mérséklődött: 6,0 százalékkal maradt el az 

októberi adat az egy évvel ezelőttitől. A létesítendő új nem lakóépületek száma az idei 

tizedik hónapban a korábbiakkal szemben növekedett: 7,7 százalékkal haladta meg a 

2018. októberi értéket. 

Lazává válhat a fiskális 

politika az eurózónában. 

Novemberben a trend 

feletti ütemben bővült a 

magyar gazdaság. 
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A hazai gazdaság rövidtávú teljesítményével kapcsolatos várakozásainkat kifejező 

SZIGMA LEAD indikátor alapján az előrejelzett időhorizonton trend feletti bővülés 

várható a magyar gazdaságban. A német piac üzleti hangulatváltozásáról képet adó 

Ifo Business Climate index novemberben 1,0 indexponttal csökkent az előző hónaphoz 

képest, míg 4,7 indexponttal az előző év azonos időszakához képest. Az index 

csökkenését a német gazdasággal kapcsolatos, egyre fokozódó recessziós 

aggodalmak indokolják. A fentiek fényében a külső környezet a következő hónapokban 

fékezőleg hathat a hazai kibocsátás bővülésére. A kiskereskedelmi forgalom a 

várakozásoknak megfelelően tovább bővült, így az ágazat növekedést támogató 

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

az előző hónaphoz képest 0,3 indexponttal javult, ám 2018 novemberéhez viszonyítva 

3,8 indexponttal mérséklődött. Az index –3,7 indexpontos értéke alapján a bizalom 

javításával a forgalom tovább bővíthető a szegmensben. Összességében véve 2019-

re a javuló beruházási aktivitás, valamint a dinamikusan bővülő reálbérek 

következtében emelkedő fogyasztás eredményeképpen 5,0 százalékot közelítő 

növekedést várunk. 

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

 

Forrás: Századvég  

 

Reálgazdaság 

A Központi Statisztikai Hivatal 2019 harmadik negyedévét érintő második becslése 

5,0 százalékos bruttó hazai termék növekedést jelzett. A GDP bővülése a 

szezonálisan és naptárhatástól megtisztított adatok alapján 4,8 százalékkal haladta 

meg az előző év azonos időszaki, valamint 1,1 százalékkal az előző negyedévi 

értéket. 

Termelési oldalról a mezőgazdaság hozzáadott értéke 1,6 százalékkal mérséklődött az 

egy évvel korábbi szinthez képest. Az ipar teljesítménye a vizsgált időszakban 

7,6 százalékkal, míg az iparon belül a feldolgozóipar 8,1 százalékkal nőtt 

2018 harmadik negyedévéhez viszonyítva. Az építőipar hozzáadott értéke a negyedév 

során 18,1 százalékkal, míg a szolgáltatásoké 3,9 százalékkal bővült az egy évvel 

korábbihoz képest. Az ipar 1,5 százalékponttal, az építőipar 1,0 százalékponttal, a 

szolgáltatások pedig 2,1 százalékponttal járultak hozzá a GDP növekedéséhez, míg a 

mezőgazdaság 0,1 százalékponttal csökkentette azt. 

5,0 százalékkal nőtt a 

magyar gazdaság 

teljesítménye a 

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

 

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

Felhasználási oldalon a háztartások fogyasztási kiadása 5,0 százalékkal bővült egy év 

alatt, a közösségi fogyasztás volumene pedig 2,2 százalékkal nőtt 

2018 harmadik negyedévéhez képest. A fogyasztás bővülését a családok 

jövedelmének dinamikus, az inflációt érdemben meghaladó növekedése tette lehetővé. 

A bruttó állóeszköz-felhalmozás továbbra is jelentősen, 16,1 százalékkal bővült az 

előző év azonos időszakához viszonyítva az építési beruházások, illetve a gép- és 

berendezés-beruházások volumennövekedésének köszönhetően. 

2019 harmadik negyedévében az export volumene 8,3 százalékkal, míg az importé 

7,4 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakában mértet. A 

külkereskedelmi forgalom egyenlege 0,9 százalékponttal járult hozzá a GDP 

növekedéséhez. Az exporton belül a szolgáltatások kivitele 7,2, az áruké 

8,7 százalékkal bővült egy év alatt. Az import esetében a szolgáltatások behozatala 

2,7 százalékkal, míg az áruké 8,5 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához 

képest. 

Októberben ismét érdemben, 6,1 százalékkal bővülni tudott az ipari termelés annak 

ellenére is, hogy a német ipar továbbra is gyengélkedik, 5,3 százalékos visszaesést 

elérve éves alapon, ami 2009 óta nem látott csökkenést jelent. A munkanaphatástól 

megtisztított adatok szerint a magyar ipar termelése 6,4 százalékkal nőtt, míg az előző 

hónaphoz képest az ágazat termelése 0,4 százalékkal csökkent. Az ipar értékesítése 

6,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, melyen belül a belföldi értékesítés 

4,1, az export értékesítés pedig 8,2 százalékkal növekedett. 

Az iparon belül a bányászat teljesítménye 8,4, a feldolgozóiparé 6,1, míg az 

energiaiparé 2,6 százalékkal növekedett. A feldolgozóipar egyes alágai közül a 

legnagyobb növekedést a villamos berendezés gyártása ágazat (21,9 százalék) érte 

el, melyet az egyéb feldolgozóipar (10,8 százalék) és a fafeldolgozás (9,8 százalék) 

követett. A jelentős súlyú járműgyártás 9,6 százalékkal tudta növelni termelését. 

Csökkent ugyanakkor a textilgyártás (8,0 százalék) és a vegyipar (8,9 százalék) 

kibocsátása. A KSH által megfigyelt feldolgozóipari ágazatok rendelésállománya 

10,7 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól, amelyen belül különösen is nagy 

szerepe van a járműgyártás 13,0 százalékos visszaesésének. Ez azonban a 

bázisidőszaki erős adatból eredeztethető, melyhez az új szabványok bevezetése járult 

Októberben 

6,1 százalékkal nőtt az 

ipar termelése. 
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hozzá. A belföldi rendelésállomány 6,9, az export rendelésállomány pedig 

11,0 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Az új rendelések volumene 

ugyanakkor csekély mértékű (0,9 százalék) növekedést mutatott, melyen belül a 

belföldi új rendelések 2,4 százalékos, az export új rendelések pedig 0,7 százalékos 

bővülést mutattak. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Októberben 20,1 százalékra gyorsult az építőipar termelésének növekedési üteme. Így 

a termelés a szeptemberihez képest 3,2 százalékkal nőtt. Éves alapon mindkét 

építményfőcsoport növekedése hasonló mértékű volt: az épületeké 18,8, míg az egyéb 

építményeké 22,3 százalékos. A KSH tájékoztatása szerint az épületek esetében a 

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

vasútfejlesztési munkák okozták a bővülést. Továbbra is csökken ugyanakkor az 

ágazat szerződésállománya: 10,1 százalékkal maradt el október végén az egy évvel 

korábbitól, amelyen belül az épületekre vonatkozó szerződésállomány 

40,6 százalékkal nőtt, az egyéb építményekre vonatkozó azonban 21,7 százalékkal 

visszaesett. Az új szerződések volumene viszont 2,7 százalékkal meghaladta az 

egy évvel korábbit, melyen belül az épületekre vonatkozó új szerződések volumene 

2,8 százalékkal csökkent, míg az egyéb építményekre vonatkozóké 8,5 százalékkal 

emelkedett. 

Az építőipar 

teljesítménye 

20,1 százalékkal haladta 

meg az egy évvel 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2019. októberben a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers adatok, 

valamint a naptárhatástól megtisztított adatok szerint is 6,2 százalékkal haladta meg 

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

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

üzletekben 9,8, az üzemanyag-kiskereskedelemben pedig 5,4 százalékkal emelkedett 

az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene 2018 októberéhez 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 októberben is: 2018 októberéhez képest 37,6 százalékkal 

emelkedett a forgalma a naptárhatástól megtisztított adatok alapján. Jelentős 

növekedést figyeltek meg az iparcikk jellegű vegyes szaküzletek forgalmában 

(14,2 százalék), valamint nőtt a gyógyszer, gyógyászati termék szaküzletek forgalma 

is (3,5 százalék). A textil, ruházati és lábbeli üzletek, valamint az illatszer üzletek 

eladási volumene egyaránt 6,5 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához 

képest. A naptárhatástól megtisztított adatok alapján 2019 októberében az élelmiszer 

jellegű vegyes üzletek esetében 3,1, a számítástechnika és egyéb iparcikk esetében 

7,3, míg a használtcikkek esetében 6,2 százalékos növekedést figyeltek meg. Az 

Októberben 

6,2 százalékkal nőtt a 

kiskereskedelmi 

forgalom volumene. 
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élelmiszer, ital, dohányáru üzletek eladási volumene 4,3, a bútor, műszaki cikk 

üzleteké pedig 2,2 százalékkal bővült az előző év azonos időszakának értékéhez 

képest, míg a könyv, újság, papíráru üzletek esetében nem változott a forgalom.  

Októberben a foglalkoztatottak szezonálisan kiigazított létszáma 4 millió 502 ezer fő 

volt, amely havi alapon 2 ezer fős, míg éves alapon 18 ezer fős növekedést jelent. A 

havi bővülést teljes egészében az aktivitás növekedése adta az év tízedik hónapjában, 

míg a munkanélküliek száma az előző hónaphoz hasonlóan 161 ezer főn stagnált. Ez 

változatlanul 3,5 százalékos munkanélküliségi rátát jelent. Növekedést mutat az 

alkalmazotti statisztika is: a szeptemberi adatok alapján a legalább 5 főt foglalkoztató 

vállalkozások, a költségvetési szféra, valamint a nonprofit szervezetek foglalkoztatása 

az előző hónaphoz viszonyítva 6 ezer fővel emelkedett a szezonálisan kiigazított 

adatok alapján. A növekedés teljes egészében a versenyszektorhoz köthető, ahol az 

5 ezer fős bővülésnek köszönhetően az alkalmazotti létszám szeptemberben már 

meghaladta a 2 millió 246 ezer főt. Az állami szférában ezzel szemben 2 ezer fővel 

csökkent az alkalmazottak száma, amelyet azonban ellensúlyozott a nonprofit 

szervezetek létszámbővítése. Szeptemberben a korábbi hónapok csökkenésével 

szemben minimálisan, ezer fővel 99 ezer fő közelébe emelkedett a 

közfoglalkoztatottak száma, éves szinten azonban ez még mindig közel 15 ezer fős 

csökkenést jelent. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

A bruttó átlagkereset értéke szeptemberben 11,8 százalékkal 360,7 ezer forintra 

emelkedett. A versenyszférában a munkaerőhiány és az év eleji 8–8 százalékos 

minimálbér, illetve garantált bérminimum emelés okán 11,6 százalékkal nőttek az 

átlagos keresetek, míg az állami szférában ennél kismértékben gyorsabb, 

11,8 százalékos növekedés valósult meg a KSH adatai alapján. Ez utóbbi mögött 

elsősorban az egészségügyben mért, 20 százalék feletti, illetve a közigazgatásban 

mért, 13 százalékos emelés játszott közre, míg az oktatásban az összes ágazat közül 

a legkisebb ütemben, mindösszesen 3,5 százalékkal növekedtek az átlagos keresetek. 

A nettó átlagkereset szintén 11,8 százalékkal 239,9 ezer forintra emelkedett, míg a 

családi adókedvezményeket is figyelembe véve 247,3 ezer forintra. A szeptemberben 

2,8 százalékra lassuló infláció nyomán ez jelentős, közel 8,8 százalékos reálbér-

növekedést jelent éves alapon, amely hozzájárul a bérből élő háztartások jövedelmi 

helyzetének a folyamatos javulásához. 

 

Továbbra is 

3,5 százalékon áll a 

munkanélküliségi ráta. 

Szeptemberben 

11,8 százalékkal nőtt a 

nettó átlagkereset. 



SZÁZADVÉG GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. HAVI JELENTÉS 

 
7 

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

 

Forrás: KSH, Századvég 

Külső egyensúly 

Szeptemberben a termékek exportja 12,0, importja pedig 7,7 százalékkal emelkedett 

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

külkereskedelmi egyenleg 539 millió euró volt, ami az előző évinél 358 millió euróval 

több. 

Szeptemberben a legtöbb termékcsoport esetében úgy az import, mint az export 

oldalon növekedés történt. Az élelmiszerek esetében az import volumene 1,6, az 

exporté pedig 9,6 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbival összevetve. Az 

energiahordozóknál a behozatal 28 százalékos növekedést, míg a kivitel 18 

százalékos emelkedést mutatott. A feldolgozott termékek behozatala 3,1 százalékkal, 

a kivitele 4,2 százalékkal volt több az egy évvel korábbihoz képest. A gépek és 

szállítóeszközök importja 14, míg exportja 17 százalékkal növekedett. 

2019 októberében az export euróban számított értéke 6,7 százalékkal, míg az import 

euróban számított értéke 3,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A 

külkereskedelmi egyenleg így 514 millió eurót ért el, ami az egy évvel korábbinál 300 

milliárd euróval több. 

A folyó fizetési mérleg egyenlege 2019 októberében 42,1 millió eurót tett ki. Az év első 

tíz hónapjában a folyó fizetési mérleg 153,0 millió eurós hiányt mutatott, miközben egy 

évvel korábban még az egyenleg 176,8 millió euró volt. 

Szeptemberben és 

októberben is nőtt a  

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

 

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

 

Költségvetési helyzet 

Novemberben az államháztartás központi alrendszerének a halmozott hiánya 

766,3 milliárd forintot tett ki, ami az éves előirányzat 76,7 százalékának felel meg. A 

központi költségvetés 2019 januárja és novembere között 659,5, a 

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 185,3 milliárd forintos hiánnyal zárt, 

ellenben az elkülönített állami pénzalapok 78,5 milliárd forintos többletet ért el. A 

halmozott hiányhoz a tizenegyedik hónap 190,9 milliárd forintos deficittel járult hozzá. 

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

 

Forrás: PM 

 

Az idei év első tizenegy hónapjában befolyt általános forgalmi adó bevételek 

15,8 százalékkal (559,5 milliárd forinttal), a jövedéki adó bevételek 6,3 százalékkal 

(64,2 milliárd forinttal), míg a személyi jövedelemadó bevételek 10,7 százalékkal 

(211,2 milliárd forinttal) haladták meg az előző év azonos időszakának teljesülését. 

Nőttek továbbá a nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékokból 

származó bevételek is, amelyek a 2018. január–novemberi teljesülésnél 

6,1 százalékkal (289,4 milliárd forinttal) voltak magasabbak. 

A 11 havi hiány az éves 

előirányzat 

76,7 százalékát tett ki.  



SZÁZADVÉG GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. HAVI JELENTÉS 

 
9 

Az uniós programokhoz köthető bevételek 1156,0 milliárd forintot értek el 

2019 januárja és novembere között, míg a kiadások megközelítették az 

1341,3 milliárd forintot. A hazai forrásból finanszírozott programok közül a 

legjelentősebbek a vállalkozások versenyképességét elősegítő beruházások 

támogatása, a Modern Városok Program, a Magyar Falu Program, továbbá a közút- és 

vasúthálózat fejlesztése, illetve felújítása. 

Monetáris folyamatok 

2019 novemberében a fogyasztói árak átlagosan 3,4 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 8,3 százalékkal, míg az élelmiszereké 5,5 százalékkal nőtt 

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

a dohányáruk ára 12,1 százalékkal növekedett 2018 azonos időszakához viszonyítva 

a jövedékiadó-emelés eredményeként. 

Az élelmiszerek 5,5 százalékos átlagos áremelkedéséhez jelentősebb mértékben járult 

hozzá a cukor 10,6 százalékos, a párizsi felvágott, kolbász 11,9 százalékos, a 

sertéshús 14,8 százalékos és a friss hazai és déligyümölcs 13,2 százalékos 

áremelkedése. A sertéshús árának növekedése mögött az európai sertésállományt 

tizedelő sertéspestis áll. Csökkentette az élelmiszerek átlagos inflációját a tej (–

1,0 százalék) és a kávé (–2,6 százalék) árcsökkenése. A tej árcsökkenését az UHT és 

ESL tejek áfájának 18 százalékról 5 százalékra való mérséklése magyarázza. 

Az egyéb cikkek, üzemanyagok ára átlagosan 1,2 százalékkal emelkedett 

novemberben, amely főként az újság, folyóirat 8,5 százalékos, valamint a lakásjavító-, 

karbantartó cikkek 4,7 százalékos árnövekedésének köszönhető. Ezekkel ellentétben 

azonban a sportszer, játék esetében 2,0 százalékos, az edény, konyhafelszerelés 

esetében pedig 0,5 százalékos árcsökkenés figyelhető meg, míg a járműüzemanyagok 

ára nem változott. A háztartási energia átlagos áremelkedése novemberben 

0,7 százalék volt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A háztartási energián 

belül a palackos gáz ára 2,6 százalékkal, a tűzifáé 6,4 százalékkal, a széné pedig 

5,5 százalékkal emelkedett egy év alatt. Továbbra sem változott az elektromos 

energia, a vezetékes gáz, illetve a távfűtés ára. 

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

hozzájárult a lakbér 10,0 százalékos, a lakásjavítás, -karbantartás 10,2 százalékos, a 

belföldi üdülés 8,7 százalékos, valamint az egészségügyi szolgáltatás 5,4 százalékos 

áremelkedése. Mérsékelte a szolgáltatások átlagos árnövekedését a telefon, internet 

2,6 százalékos áremelkedése, illetve az egyéb távolsági úti céllal történő utazás 

1,3 százalékos árcsökkenése. A ruházkodási cikkek ára átlagosan 0,3 százalékkal 

növekedett, míg a tartós fogyasztási cikkek ára átlagosan 1,2 százalékkal 

mérséklődött egy év alatt. Utóbbi esetében az új személygépjárművek ára 

2,9 százalékkal nőtt, míg a használtaké 7,7 százalékkal csökkent. 

Az MNB által közölt inflációs alapmutatók közül a maginfláció 4,0 százalékot, az 

indirekt adóktól szűrt maginfláció 3,6 százalékot jelzett novemberben. A 

keresletérzékeny infláció 3,2 százalékot, a ritkán változó árú termékeké pedig 

3,4 százalékot mutatott az év tizenegyedik hónapjában. 

3,4 százalék volt az 

infláció novemberben.  
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10. ábra Infláció alakulása (éves változás százalékban) 

 

Forrás MNB, Századvég 

 

Az EKB Kormányzótanácsa december 12-i ülésén nem módosított a monetáris 

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

overnight hitelkamatot. December 11-i ülésén a Fed kamatokról határozó Nyíltpiaci 

Bizottsága (FOMC – Federal Open Market Committee) nem változtatott az 1,5-1,75-os 

célsávú alapkamatán. 

A régiós folyamatok kedvező változásokat mutatnak. A cseh korona árfolyama 0,5 

százalékot, míg a lengyel zloty 0,6 százalékot erősödött az euróval szemben. Az 

országkockázati felár (az 5 éves CDS) Csehországban 5 bázisponttal 38 bázispontra, 

míg Lengyelországban 6 bázisponttal 59 bázispontra csökkent. 

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

 

Forrás: Reuters 

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

éves CDS értéke 1 bázisponttal 77 bázispontra csökkent, míg a forint az euróval 

szemben 1,7, a dollárral szemben 2,3, a svájci frankkal szemben pedig 1,4 

százalékkal erősödött. Így december 20-án egy euróért 330 forintot, egy dollárért 297 

forintot, míg egy svájci frankért pedig 303 forintot adtak. Az elmúlt időszakban a 

külföldiek kezében lévő államadósság 180 milliárd forinttal 4 159 milliárd forintra 

csökkent. 

Sem az EKB, sem a Fed 

nem változtatott a 

monetáris kondíciókon. 

A hazai pénzpiaci 

mutatók kedvezően 

alakultak. 
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Decemberben 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 még szeptemberben 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. Az MNB az FX-swap eszköz állományát 

(jelenleg 2273 milliárd forint) rugalmasan alakítja annak érdekében, hogy a bankközi 

hozamok volatilitása alacsony maradjon. 

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

futamidőknél a hozam 2 és 7 bázispont közötti mértékben emelkedett. Így a 3 hónapos 

–0,03 százalék, a 6 hónapos 0,01 százalék, míg az 1 éves 0,0 százalék volt december 

19-én. A 3 éves hozam 0,31 százalékos szinten stagnált. Az 5 éves időtávon 23 

bázispontos emelkedést (itt hosszabbodott a benchmark állampapír futamideje), a 10 

éves időtávon 1 bázispontos csökkenést, míg a 15 éves távon 8 bázispontos 

növekedést mutatnak a hozamok az előző hónaphoz képest. A három hozam 

december végére így rendre 1,14, 1,98, illetve 2,76 százalékra változott.  

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

folyamatosan emelkedő kamatozású szuperállampapír (MÁP+) megvásárlására. 

November végéig az állampapírból 3004 milliárd forint értékben bocsátottak ki. 

Az államadósság devizaaránya november szeptemberben 18,0 százalékra csökkent, 

amely arány az ÁKK 2019. évi finanszírozási tervében meghatározott sávban (10-20 

százalék) található.  

Az elmúlt időszakban a nagy nemzetközi hitelminősítők egyike sem vizsgálta a magyar 

állampapírok kockázatosságát. Így a magyar államadósság besorolása továbbra is az 

alábbi: a Moody’s-nál Baa3 stabil kilátású, a S&P-nél BBB stabil kilátású, míg a Fitch-

nél is BBB stabil kilátású. Az előbbinél tehát a magyar állampapírok kockázati 

besorolása a befektetésre javasolt kategória legalsó szintjén van, míg az utóbbi két 

nagy nemzetközi hitelminősítőnél egy kategóriával feljebb található. 

12. ábra A forint hozamgörbe alakulása (%) 

 

Forrás: ÁKK, Századvég 

 
A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 157,3 milliárd forintot tett ki, 

ami 40,6 milliárd forinttal nagyobb az előző havi értéknél. Az újonnan nyújtott 

euróhitelek összege 46,8 milliárd forint volt, amely 38,3 milliárddal kisebb a 

szeptemberi adathoz képest. 

A vállalatok hitel-

állománya növekedett. 

Kismértékben 

emelkedtek a rövid 

hozamok. 
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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. 
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A Századvég Gazdaságkutató 
makrogazdasági előrejelzése 

A magyar gazdaság a harmadik negyedévben is erőteljes, 5,0 százalékos növekedést 

ért el, miközben az Európai Unió átlagos növekedése csupán 1,7 százalékot tett ki. 

Várakozásaink szerint a magyar gazdaság növekedése 2019-ben megközelítheti vagy 

akár el is érheti az 5 százalékot, ami az uniós országok között az egyik legnagyobb 

növekedés lehet. Ehhez a dinamikusan növekvő bérek okozta fogyasztásbővülés 

mellett a beruházások növekedése járul hozzá. Tekintettel a vállalati beruházások 

magas volumenére, a német ipar gyengeségeit a magyar ipar összességében még 

nem érezte meg, azonban egyes vállalatok szintjén már jelentkezhettek problémák. 

Éppen ezért jövőre az ideinél mérsékeltebb, 3,9 százalékos bővülésre számítunk, 

melyben az ideihez hasonlóan nagy szerepe lesz a béremelkedés és hitelállomány 

növekedés által hajtott fogyasztásnak. 

A bérek 2019-es átlagos növekedése 10,7 százalék lehet, míg jövőre némileg 

10 százalék alá lassulhat, tekintettel a külső környezet kedvezőtlen alakulására, mely 

a nagyvállalatokat óvatosságra intheti a béremelési döntések terén. Ez azonban a 

reálbérek esetében még mindig jelentős, 6,3 százalékos növekedést eredményez. 

Ugyanakkor a béremelkedés mértékét befolyásolja majd, hogy a minimálbérről és 

garantált bérminimumról kötött megállapodás változik vagy marad a 8–8 százalékos 

emelkedés. 

A nettó export az idei első három negyedévben 0,2 százalékponttal járult hozzá a 

növekedéshez. Az év egészében a növekedési hozzájárulás semleges lehet: az export 

6,2, az import 6,5 százalékkal növekedhet. Jövőre az export bővülése 5,0, az importé 

4,7 százalékot tehet ki. A kivitel növekedését a beruházások magas volumene segíti, 

míg a kedvezőtlen külső környezet lassítja. A behozatal növekedéséhez az export 

bővülésén kívül a fogyasztás és a beruházás emelkedése járul hozzá. 2019-ben a 

folyó fizetési mérleg 1,0 százalékos hiánnyal zárhat. A hiány mértéke 2020-ban is 

fennmaradhat, a GDP 0,8 százalékát teheti ki, hosszabb távon azonban törekedni kell 

arra, hogy a mutató ismét többletet érjen el. 

Az infláció idén és jövőre is kismértékben a jegybanki cél fölött, de az inflációs 

célsávon belül alakulhat: mindkét évben 3,4 százalékot tehet ki. A maginflációs mutató 

azonban a jegybanki célsáv teteje körül alakulhat, idén 3,8, jövőre pedig 

4,2 százalékot elérve, ami felveti a monetáris kondíciók szigorításának 

szükségességét. Ezzel szemben a Fed és az EKB laza monetáris politikája továbbra is 

segíti a laza monetáris kondíciók fenntartását. Az infláció növekedésének irányába hat 

a bérek dinamikus emelkedése, az erőteljes belső kereslet és a forint gyengülése, míg 

a pénzromlást lassítja az eurózóna stagnálása és az ebből eredeztethető alacsony 

külső infláció. 

A költségvetési hiány idén a GDP 1,6, míg jövőre 1,0 százaléka lehet. Ez – a GDP 

nominális értékének magas növekedése mellett – az államadósság ráta további 

mérséklődését eredményezi: várhatóan a tavaly év végi 70,2 százalékról idén 66,2, 

jövőre pedig 62,4 százalékra. Ennek pontos értékét azonban nagyban befolyásolja 

majd az uniós források Brüsszelből való beérkezése. 

Közel 4 százalékkal 

nőhet jövőre is a 

magyar gazdaság. 
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Századvég előrejelzés1 

14. ábra 2019. IV. negyedévi előrejelzésünk 

 
2018 2019 2019 20209 2020 

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

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

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

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 17,1 24,9 17,8 16,1 11,5 17,6 12,3 6,1 4,8 2,9 6,5 

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 4,3 7,4 2,8 8,3 6,2 6,2 5,1 7,7 4,9 2,4 5,0 

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

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

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

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

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

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában –0,6     –1,0     –0,8 

Külső finanszírozási képesség a GDP százalékában 2,0     0,8     1,0 

Az államháztartás ESA-egyenlege a GDP százalékában –2,3     –1,6     –1,0 

GDP-alapon számított külső kereslet (volumenindex) 2,0 1,7 1,3 1,7 1,5 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 

Forrás: MNB, KSH, Századvég-számítás 

 

15. ábra Az előrejelzésünk változása az előző negyedévhez képest 

 2019 2020 

  
2019. 

szeptember 
2019. 

december 
változás 

2019. 
szeptember 

2019. 
december 

változás 

Bruttó hazai termék (volumenindex) 4,8 5,0 0,2 3,9 3,9 0,0 

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

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 15,8 17,6 1,8 6,5 6,5 0,0 

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 5,8 6,2 0,4 5,0 5,0 0,1 

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák 
alapján) 

6,3 6,5 0,2 4,9 4,7 –0,2 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege 
(milliárd euró) 

3,5 4,3 0,8 3,8 4,7 0,9 

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

A jegybanki alapkamat az időszak végén (%) 0,9 0,9 0,0 0,9 0,9 0,0 

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

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 10,4 10,7 0,4 10,2 9,9 –0,3 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP 
százalékában 

0,0 –1,0 –1,0 0,2 –0,8 –1,0 

Külső finanszírozási képesség a GDP 
százalékában 

1,5 0,8 –0,7 2,2 1,0 –1,2 

Az államháztartás egyenlege a GDP 
százalékában 

–1,6 –1,6 0,0 –1,0 –1,0 0,0 

GDP-alapon számított külső kereslet 1,4 1,6 0,2 1,5 1,4 –0,1 

Forrás: Századvég-számítás    

 

_ 

  

                                                        
1 Készítés dátuma: 2019 december 12. 
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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. 


