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 2019 

GDP változása (%) 3,9 

Infláció (éves átlag, %) 3,0 

Bruttó keresetek  

(éves változás, %) 10,3 

EUR/HUF (éves átlag) 320 
 

Magyarországon a költségvetés GDP-arányos hiánya 2018-

ban az előző évhez hasonlóan 2,2 százalékot tett ki, ezzel 

2018 volt sorozatban a hetedik év, amikor a hiány 

3 százalék alatt volt. 

Eközben az Európai Unióban a költségvetési hiány 0,6 százalék volt, míg 

az eurózónában 0,5 százalék. A legnagyobb hiány Cipruson volt 

(4,8 százalék), ezt követte Románia (3,0 százalék), Spanyolország, 

valamint Franciaország (2,5–2,5 százalék). A legnagyobb többletet 

Luxemburg (2,4 százalék) halmozta fel, ezt követte Málta és Bulgária 

2,0 százalékos szufficittel. A visegrádi országok közül a cseh 

költségvetés 0,9 százalékos többlettel, míg a lengyel 0,4, a szlovák pedig 

0,7 százalékos hiánnyal zárt. 

A magyar GDP-arányos államadósság tavaly 2,5 százalékponttal 

70,8 százalékra csökkent. Az Európai Unió államadóssága a tavalyi év 

végén 80,0 százalékot, míg az eurózónáé 83,1 százalékot tett ki. Ez 1,7, 

illetve 2,0 százalékpontos mérséklődést jelent. Leginkább továbbra is a 

görög államháztartás van eladósodva: GDP-arányos államadóssága 

181,1 százalékot tett ki, ami 4,9 százalékponttal magasabb az egy évvel 

korábbinál. A cseh államadósság 2,0 százalékponttal 32,7 százalékra, a 

szlovák szintén 2,0 százalékponttal 48,9 százalékra, míg a lengyel 

1,7 százalékponttal 48,9 százalékra csökkent. 

Az év elején folytatódott a bérek emelkedése Magyarországon: 

januárban a nemzetgazdasági nettó átlagkereset 10,6 százalékkal 

haladta meg az egy évvel korábbit. A januári 2,7 százalékos inflációt is 

figyelembe véve a nettó reálkereset 7,7 százalékkal nőtt egy év alatt. 

 

 

Forint hozamgörbe (%) 

 

Forrás: Datastream 
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Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) csökkentette a világgazdaság, az eurózóna és az USA 

növekedési kilátásait. A 2019-es GDP-növekedést rendre 3,7 százalékról 

3,3 százalékra, 1,9 százalékról 1,3 százalékra, illetve 2,5 százalékról 2,3 százalékra 

rontotta áprilisi előrejelzésében az októberihez viszonyítva. A lassuló bővülés okaként 

a Valutaalap az USA és Kína közötti kereskedelmi háború eszkalálódását, az argentin 

és a török gazdaság helyzetét, a német autógyártás megtorpanását, a kínai 

hitelpolitika szigorítását, valamint a szigorúbb monetáris politikát a fejlett országokban 

jelölte meg. A legnagyobb korrekciót a növekedési előrejelzésben legfontosabb 

külpiacunk Németország esetében hajtotta végre az IMF: a tavalyi 1,5 százalékos 

GDP-bővülést követően idén 0,8 százalékos növekedést vár, amely 

1,1 százalékponttal marad el az októberben jelzettől. Ezzel szemben a magyar 

növekedési kilátásokat 0,3 százalékponttal 3,6 százalékra javította, azonban hozzá 

kell tennünk, hogy az októberi előrejelzésben 2018-ra még csak 4,0 százalékos 

növekedést várt, amely 0,9 százalékponttal maradt el a tényleges növekedési adattól. 

A német statisztikai hivatal (Destatis) adatai alapján a német ipari termelés februárban 

javuló tendenciát mutatott. Havi alapon 0,7 százalékkal bővült szemben az elemzők 

által várt 0,5 százalékkal, míg éves szinten csak 0,4 százalékkal esett vissza az előző 

havi 2,7 százalékos mérséklődést követően. Az energia és építőipari termelés nélkül 

vett ipari termelés ellenben 0,2 százalékkal csökkent havi alapon az év második 

hónapjában, amelyen belül a tőkejavak termelése 0,6 százalékkal nőtt, míg a köztes 

termékeké 0,6 százalékkal, a fogyasztási javaké pedig 1,6 százalékkal visszaesett. Az 

energia-termelés 3,1 százalékkal csökkent, míg az építőipar kiemelkedő mértékben, 

6,8 százalékkal nőtt januárhoz viszonyítva. A rendelési adatok azonban kedvezőtlen 

képet mutatnak: feldolgozóipar új rendelésállománya februárban 4,2 százalékkal 

maradt el a januári és 8,4 százalékkal a tavaly februári adattól, szemben a januárban 

mért 2,1, illetve 3,6 százalékos visszaeséssel. 

SZIGMA indikátoraink 

A magyar gazdaság aktuális állapotáról képet adó SZIGMA CI indikátor értéke 2019 

márciusában is pozitív tartományban tartózkodott, vagyis az év harmadik hónapjában 

trend fölötti mértékben bővült a gazdaság. Az ipar belföldi értékesítése 2019 

februárjában 3,7 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszaki értékét, míg az 

exportértékesítés 7,7 százalékkal nőtt. Az ipar új belföldi rendelései 6,3, míg az új 

exportrendelések 5,4 százalékkal növekedtek éves alapon. A fentiek fényében az ipar 

kibocsátása várhatóan támogatni fogja a hazai gazdaság bővülését. A hó végi 

építőipari szerződésállomány tekintetében mindössze 2,6 százalékos emelkedés ment 

végbe, ami jelentős mértékben elmarad a korábbi dinamikus bővülési ütemtől. A 

létesítendő új nem lakóépületek száma 9,2 százalékkal maradt el a 2018. februári 

szinttől az idei második hónapban. Ennek hátterében a kedvezményes áfakulcs 

kivezetése húzódik meg. 

A hazai gazdaság rövidtávú teljesítményével szembeni várakozásainkat kifejező 

SZIGMA LEAD indikátor alapján az év hátralévő részében trend alatti mértékben bővül 

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

Business Climate index az előző hónaphoz képest 1,0 indexponttal emelkedett, az egy 

SZIGMA indikátorunk 

alapján trend feletti 

mértékben nő a 

gazdaság.  

Rontott világgazdasági 

prognózisán a 

Nemzetközi Valutaalap 
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évvel ezelőtti szinttől ellenben 3,8 indexponttal elmaradt 2019 márciusában. Az index 

alacsony értékét a német gazdaság romló növekedési kilátásai indokolhatják, amely 

alapján a hazai kibocsátás bővülését a külső környezet kismértékben lassíthatja a 

következő hónapokban. A kiskereskedelem a várakozásoknak megfelelően tovább 

növekedett 2019 februárjában is, így gazdasági növekedést támogató szerepe javulhat 

a korábbi hónapokban tapasztaltakhoz képest. Az Eurostat által mért fogyasztói 

bizalmi index 1,0 indexponttal javult 2019 februárjához képest, míg 2018 márciusához 

viszonyítva 6,1 indexponttal csökkent. Az index –3,1 indexpontos értéke alapján a 

bizalom javításával a forgalom tovább bővíthető a szegmensben. Összességében 

2019-re a javuló beruházási aktivitás és a dinamikusan bővülő reálbérek miatt bővülő 

fogyasztás eredményeképp 4,0 százalékot közelítő gazdasági növekedést 

valószínűsítünk. 

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

 

Forrás: Századvég 

 

Reálgazdaság 

Februárban ismét a várakozásoknál kedvezőbben alakult az ipari termelés volumene: 

éves szinten mind a nyers, mind a munkanaphatástól megtisztított adatok szerint 

5,9 százalékkal nőtt az ágazat kibocsátása. Az előző hónaphoz képest a termelés 

1,0 százalékkal emelkedett. A vártnál kedvezőbb adatokat magyarázhatja, hogy a 

német ipar teljesítménye is jobban alakult a várakozásoknál, bár éves alapon még így 

is csökkent. Az ipar értékesítése 6,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, 

melyen belül a belföldi értékesítések 3,8 százalékkal, az export értékesítések pedig 

7,7 százalékkal bővültek. 

5,9 százalékkal nőtt az 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Az iparon belül februárban is kiemelkedő mértékben, 59,8 százalékkal nőtt a 

bányászat teljesítménye, míg a jelentős súlyú feldolgozóiparé 6,5 százalékkal lett 

magasabb. Eközben az energiaipar termelése 5,2 százalékkal elmaradt az egy évvel 

korábbitól. A feldolgozóipar egyes alágazatai közül legnagyobb mértékben, 

27,4 százalékkal az ipari gép, berendezés, üzembe helyezése, javítása ágazat 

teljesítménye nőtt, azt követte a villamos berendezés gyártása ágazat 

22,2 százalékos, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása ágazat 

11,4 százalékos teljesítménybővülése. A jelentős súlyú járműgyártás kibocsátása 

10,0 százalékkal nőtt. Csökkent ugyanakkor a textilgyártás (9,4 százalék), a vegyipar 

(7,6 százalék), a gyógyszergyártás (4,1 százalék), a kokszgyártás-kőolajfeldolgozás 

(3,3 százalék) és a gépgyártás (2,3 százalék) teljesítménye. A KSH által megfigyelt 

ágazatok rendelésállományának volumene 8,0 százalékkal haladta meg az egy évvel 

korábbit. Ezen belül a belföldi rendelések állománya 1,4 százalékkal, míg az export 

rendeléseké 8,5 százalékkal bővült. Növekedett az új rendelések volumene is (5,5 

százalék), melyhez egyaránt hozzájárult az új export rendelések 5,4 százalékos és az 

új belföldi rendelések 6,4 százalékos bővülése. 

Februárban kiemelkedő mértékben, éves szinten 48,0 százalékkal nőtt az építőipar 

teljesítménye. Ekkora növekedésre az idősor 2001-es kezdete óta nem volt példa. 

Januárhoz képest az ágazat teljesítménye 6,7 százalékkal bővült a szezonálisan és 

naptárhatástól megtisztított adatok szerint. 2018 februárjához képest mindkét 

építményfőcsoportban jelentős bővülést mért a KSH: az épületeknél 39,4, az egyéb 

építményeknél 65,4 százalékosat. A KSH tájékoztatása szerint az épületeknél ipari, 

lakó- és irodaépületek építése, az egyéb építményeknél pedig továbbra is út- és 

vasútépítések járultak hozzá leginkább a növekedéshez. Nagymértékben, 

22,1 százalékkal nőtt az új szerződések volumene az előző év azonos időszakához, a 

teljes szerződésállomány azonban csak 2,6 százalékkal bővült. Az új szerződéseken 

belül az épületek építésére vonatkozó szerződések volumene 178,3 százalékkal nőtt, 

miközben az egyéb építményekre vonatkozóké 40,8 százalékkal csökkent. A teljes 

szerződésállományon belül az épületekre vonatkozó szerződések volumene 

53,2 százalékkal magasabb, míg az egyéb építményekre vonatkozó szerződéseké 

10,6 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel korábban. 

Februárban 18 éve nem 

látott ütemben nőtt az 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2019 februárjában a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers és a 

naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 8,4 százalékkal haladta meg az 

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

jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 4,8, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi 

üzletekben 10,8, az üzemanyag-kiskereskedelemben 13,8 százalékkal nőtt az 

értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene 2018 februárjához viszonyítva. 

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 februárban is folytatta az évek óta 

tartó, dinamikus bővülést: 2018 februárjához képest 20,3 százalékkal emelkedett a 

forgalma a naptárhatástól megtisztított adatok alapján. Növekedést figyeltek meg az 

iparcikk jellegű vegyes (17,1 százalék), valamint a gyógyszer, gyógyászati termék (2,7 

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

volumene 13,6 százalékkal, míg az illatszer üzleteké 8,2 százalékkal bővült az előző 

év azonos időszakához képest. A naptárhatástól megtisztított adatok alapján 2019 

februárjában az élelmiszer jellegű vegyes üzletek esetében 5,2, a számítástechnika és 

egyéb iparcikk esetében 8,0, míg a bútor, műszaki cikk üzletekében 10,7, a 

használtcikkek esetében pedig 9,7 százalékos növekedést figyeltek meg. Az 

8,4 százalékkal nőtt a 

kiskereskedelmi 

forgalom volumene. 
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élelmiszer, ital, dohányáru üzletek eladási volumene 3,4 százalékkal bővült az előző 

év azonos időszakának értékéhez képest, míg a könyv, újság, papíráru üzletek 

esetében 5,0 százalékkal mérséklődött a forgalom. A gépjármű-üzemanyagforgalom 

13,8 százalékkal haladta meg a 2018 februári eladási volument. 

Éves alapon több mint 56 ezer fővel 4 millió 497 ezer főre emelkedett a 

foglalkoztatottak száma februárban. A növekedés fedezetét elsősorban az aktivitás 

bővülése adta, éves alapon közel 47 ezer fővel emelkedett az aktívak száma, míg a 

munkanélkülieké is jelentősen közel 10 ezer fővel 168 ezer főre csökkent. Ennek 

eredményeként az aktivitási ráta a 15-74 éves korosztályban egy év alatt 

0,8 százalékponttal 62,9 százalékra nőtt, míg a munkanélküliségi ráta 

0,2 százalékponttal 3,6 százalékra mérséklődött. Az alkalmazásban állók száma egy 

év alatt 0,7 százalékkal 3 millió 176 ezer főre emelkedett februárban. Ezen belül is a 

legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások esetében 2,5 százalékkal 2 millió 215 ezer 

főre nőtt az állományi létszám, míg a költségvetési szférában 3,8 százalékkal 800 ezer 

fő alá csökkent. Ez utóbbi esetében a közszférát érintő leépítések mellett a 

közfoglalkoztatásban dolgozók számának mérséklődése játszott szerepet, éves alapon 

közel 37 ezer fővel 112,4 ezer főre csökkent a Start munkaprogramokban dolgozók 

létszáma. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Januárban a nemzetgazdasági bruttó átlagkereset 10,6 százalékkal közel 343 500 

forintra emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva. A béremelkedés a 

korábbi hónapokhoz hasonlóan a versenyszektorban volt jelentősebb 11,8 százalék, 

míg a költségvetési szférában csupán 6,4 százalékkal növekedett az átlagos kereset. 

A béremelésekre elsősorban a munkaerőhiány gyakorol hatást, amely mellett a 

minimálbér és a garantált bérminimum év eleji 8-8 százalékos emelését kell 

kiemelnünk. A nettó átlagkereset szintén 10,6 százalékkal 228 400 forintra emelkedett, 

míg ha a családi adókedvezményt is figyelembe vesszük, akkor az átlagos kereset 

januárban 235 500 forintra emelkedett. A januári 2,7 százalékos inflációt is figyelembe 

véve a nettó reálkereset 7,7 százalékkal nőtt egy év alatt. 

A foglalkoztatottak 

száma megközelítette a 

4,5 millió főt februárban. 

A versenyszektorban 

11,8 százalékkal nőtt az 

átlagos kereset 

januárban. 



SZÁZADVÉG GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. HAVI JELENTÉS 

 
6 

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

 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Külső egyensúly 

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

6,5 százalékkal, míg az importé 9,7 százalékkal emelkedett éves bázison. A 

külkereskedelmi mérleg többlete 392 millió eurót tett ki, így az előző év azonos 

hónapjához képest 215 millió euróval mérséklődött. 

Januárban az egy évvel korábbihoz képest a gépek és szállítóeszközök kivitele 

7,3 százalékkal, behozatala 8,0 százalékkal növekedett. A feldolgozott termékek 

exportvolumene 2,5 százalékkal, míg az importvolumene 6,4 százalékkal emelkedett. 

Az energiahordozók importvolumene 34 százalékkal, míg exportvolumene 44 

százalékkal nőtt. Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek export- és importvolumene 

egyaránt 5,2 százalékkal bővült.  

A 2019 februárjára vonatkozó első becslés alapján a külkereskedelmi mérleg aktívuma 

891 millió eurót tett ki. Ez 49 millió euróval több, mint az egy évvel korábbi érték. Az 

exporté 6,9 százalékkal, míg az import euróban számított értéke 7,0 százalékkal nőtt 

éves összevetésben. 

7. ábra Külkereskedelmi egyenleg (millió euró) 

 

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

 

Januárban csökkent, 

februárban nőtt a 

külkereskedelmi többlet. 
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A folyó fizetési mérleg egyenlege 2019 februárjában 184,3 millió eurót tett ki. A 2019. 

év első két hónapjában mért 30,4 millió euró jelentősen alulmúlja az előző év első 

negyedévében mért (630,9 millió euró). 

Költségvetési helyzet 

2019 első negyedévében az államháztartás központi alrendszere 209,3 milliárd 

forintos hiányt ért el, amelyből a központi költségvetés 139,6, a társadalombiztosítás 

pénzügyi alapjai pedig 3,7 milliárd forintot adtak. Az elkülönített állami pénzalapok 

1,4 milliárd forintos többlettel zártak. Az első három hónapban a költségvetési 

folyamatokat az emelkedő adóbevételek, valamint a hazai és uniós támogatások 

jelentős támogatása határozták meg. 

2019. január–márciusa között általános forgalmi adóból 305,4 milliárd forinttal 

(41,7 százalékkal), jövedéki adóból 28,1 milliárd forinttal (12,9 százalékkal), míg 

személyi jövedelemadóból 41,2 milliárd forinttal (7,7 százalékkal) magasabb bevétel 

származott, mint a megelőző év azonos időszakában. Éves alapon mérve emelkedett 

a biztosítottak által fizetett nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékokból 

származó bevétel is, amely 64,1 milliárd forinttal (5,1 százalékkal) haladta meg az 

előző évi teljesülést. 

A 2014–2020-as uniós költségvetési ciklushoz tartozó programok bevételei 

283,7 milliárd forintot tettek ki, míg az uniós programok kiadásai 344,3 milliárd forintot 

értek el. Az előző év azonos időszakához képest nőttek a hazai beruházásokra 

(Modern Városok Program, vasúthálózat megújítása, vállalkozások 

hatékonyságnövelő beruházásainak támogatása) fordított összegek. 

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

 

Forrás: NGM 

 

Monetáris folyamatok 

2019 márciusában a fogyasztói árak átlagosan 3,7 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 8,0 százalékkal, míg az élelmiszereké 5,4 százalékkal nőtt 

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

a dohányáruk ára 10,9 százalékkal emelkedett 2018 azonos időszakához viszonyítva 

a korábbi jövedékiadó-emelés eredményeként. 

139,6 milliárd forint volt 

a költségvetés hiánya 

Márciusban 

3,7 százalékra gyorsult 

az infláció. 



SZÁZADVÉG GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. HAVI JELENTÉS 

 
8 

Az élelmiszerek 5,4 százalékos átlagos áremelkedéséhez jelentősebb mértékben a 

burgonya 82,7 százalékos, a friss zöldség 36,7 százalékos, a liszt 12,3 százalékos, a 

péksütemény 9,8 százalékos, a hal 9,7 százalékos, a kenyér 6,7 százalékos, az 

éttermi étkezés 6,6 százalékos és az alkoholmentes üdítőitalok 5,7 százalékos 

áremelkedése járult hozzá. Az alkoholmentes üdítőitalok árnövekedésére hatást 

gyakorolt a januárban hatályba lépő népegészségügyi termékadó-emelés. Mérsékelte 

az élelmiszerek átlagos inflációját a tojás (–12,5 százalékos), a cukor (–5,9 

százalékos), a tej (–7,2 százalékos), a friss hazai és déligyümölcs (–5,4 százalékos) 

és a sertéshús (–0,1 százalékos) árcsökkenése, valamint a száraztészta és a sajt 3,6 

százalékos, a párizsi felvágott, kolbász 3,2 százalékos és a baromfihús 2,3 százalékos 

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

százalékra való mérséklése magyarázta. 

9. ábra Infláció alakulása (éves változás százalékban) 

 

Forrás MNB, Századvég 

Az egyéb cikkek, üzemanyagok ára átlagosan 2,8 százalékkal nőtt márciusban, 

amelyet elősegített az újság, folyóirat 8,3 százalékos, a tanszer, írószer 

4,7 százalékos, a lakásjavító-karbantartó cikkek 4,4 százalékos és a 

járműüzemanyagok 3,7 százalékos árnövekedése. Ellenben visszafogta azt a 

gyógyszer, gyógyáru 1,6 százalékos áremelkedése és a tankönyv (–2,1 százalékos) 

árcsökkenése. A háztartási energia átlagos áremelkedése márciusban 1,2 százalék 

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

palackos gáz ára 13,4 százalékkal, a tűzifáé 8,0 százalékkal, a széné 7,8 százalékkal, 

míg a brikett, kokszé 3,7 százalékkal emelkedett egy év alatt. Továbbra sem változott 

az elektromos energia, a vezetékes gáz és a távfűtés ára. 

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

a taxi szolgáltatás 11,8 százalékos, a lakbér 8,5 százalékos, az autópályadíj, 

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

külföldi üdülés 5,9 százalékos, az egészségügyi szolgáltatás 5,3 százalékos és a 

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

átlagos áremelkedését a telefon, internet (–0,4 százalékos) és a színház (–0,1 

százalékos) árcsökkenése, illetve a társasházi közös költség 1,5 százalékos és a 

szerencsejáték 0,7 százalékos áremelkedése. A tartós fogyasztási cikkek ára 

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

alatt. Előbbi esetében az új személygépjárművek ára 7,5 százalékkal emelkedett, míg 

a használtaké 6,0 százalékkal csökkent. 
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Az MNB által közölt inflációs alapmutatók közül a maginfláció 3,8 százalékot, az 

indirekt adóktól szűrt maginfláció 3,5 százalékot tett ki márciusban. A keresletérzékeny 

infláció 3,4 százalékot, a ritkán változó áru termékeké 3,6 százalékot jelzett az év 

harmadik hónapjában. 

 

Az EKB Kormányzótanácsa és a Fed kamatokról határozó Nyíltpiaci Bizottsága 

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

döntéshozói nem változtattak április 10-i ülésükön az irányadó kamatokon, tehát az 

alapkamatot 0 százalékon, az egy napos hitelkamatot 0,25 százalékon, míg a betéti 

kamatot –0,4 százalékon hagyták. A Fed kamatokról határozó Nyíltpiaci Bizottsága 

(FOMC – Federal Open Market Committee) nem változtatott kamatkondícióin 2019. 

április 30-május 1-i ülésén, azaz a 2,25-2,5 százalékos célsávban hagyta alapkamatát. 

A döntéshozók idénre már nem számolnak egyetlen kamatemeléssel sem. 

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

 

Forrás: Datastream 

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

cseh korona árfolyama 0,4 százalékkal gyengült, míg a lengyel zlotyé is 0,3 

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

1-1 bázisponttal Csehországban 40 bázispontra, míg Lengyelországban 66 

bázispontra csökkent. 

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

értéke 1 bázisponttal 87 bázispontra csökkent, továbbá az elmúlt hónapban a forint 

árfolyama a svájci frankkal szemben 1,7 százalékkal, az euróval szemben 2,2 

százalékkal, míg az amerikai dollárral szemben 3,4 százalékkal gyengült. Az időszak 

végén így egy svájci frank 281, egy amerikai dollár 286, míg egy euró 321 forintba 

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

állampapír-állomány 25 milliárd forinttal csökkent, és az időszak végén 4213,5 milliárd 

forintot tett ki. 

A magyar jegybank Monetáris Tanácsa márciusban nem változtatott irányadó rátáján, 

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

hitelkamat, valamint az egyhetes hitelkamat sem. Változott azonban az egynapos 

jegybanki betéti kamat, amely a Monetáris Tanács egyhangú döntése értelmében –

0,15 százalékról 10 bázisponttal magasabbra került, ami így –0,05 százalékossá vált. 

Az MNB a közelmúltban egyértelművé tette, hogy amennyiben az éves adószűrt 

maginfláció eléri, illetve meghaladja a 3 százalékot, az a jegybank számára elegendő 

bizonyíték lenne arra, hogy meg kell kezdeni a monetáris politika szigorítását. 

Sem az EKB, sem a Fed 

nem változtatott a 

monetáris kondíciókon. 

Gyengült a korona és a 

forint, erősödött a zloty. 

Változott az egynapos 

jegybanki betéti kamat. 



SZÁZADVÉG GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. HAVI JELENTÉS 

 
10 

Tekintettel arra, hogy az éves adószűrt 2019. februári értéke 3,2 százalék, majd 

márciusi értéke 3,7 volt a hazai jegybank a szigorítási lépéseket tett. Csökkentette a 

jegybanki devizaswapok mértékét, amely így 1989 milliárd forintról 1810 milliárd 

forintra változott. A piac egyelőre nem várt kamatemelést áprilisban sem, azonban 

további szigorítás történhet a devizaswapokat és a kamatfolyosó szélességét illetően a 

közeli jövőben. 

A kamatemelés ellenére sem ért véget a negatív kamatok kora 

Március 26-ai ülésén a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 

0,1 százalékponttal –0,05 százalékra emelte az O/N jegybanki betét kamatát, 

míg a több kamat szintjén nem változtatott, így az alapkamat továbbra is 

0,9 százalék. A lépést a jegybank a 3 százalékos cél fölé emelkedő inflációval 

indokolták, azonban a kamatdöntést követő sajtótájékoztatón Matolcsy György 

jegybankelnök hangsúlyozta, hogy ez a lépés nem jelenti egy kamatemelési 

ciklus kezdetét, egyedi döntés született, ezt követően a negyedévente 

megjelenő inflációs jelentés figyelembevételével hoznak majd döntést. 

A kamatdöntés mellett a Monetáris Tanács határozott, hogy július 1-jétől a 

transzmissziós mechanizmus javítása érdekében elindítja vállalati 

kötvényvásárlási programját. A Növekedés Kötvényprogram (NKP) keretében 

az MNB 300 milliárd forint értékben kíván a nem-pénzügyi vállalatok által 

kibocsátott jó minősítésű kötvényeket vásárolni, annak érdekében, hogy 

diverzifikálja a vállalatok finanszírozását. A lépés abból a szempontból nem 

meglepő, hogy a jegybank szakértői már hosszú ideje hangsúlyozzák, hogy 

véleményük szerint szükség van egy likvid és hatékonyan működő hazai 

vállalati kötvénypiacra. Fontos azonban hangsúlyoznunk, hogy a lépés nem 

tekinthető újabb lazító intézkedésnek, a jegybank az így megjelenő többlet 

pénzmennyiséget preferenciális betéti eszköz segítségével semlegesíti. 

Magyarországon 2013 elejére a válság előtti szinthez képest 25 százalékkal 

zsugorodott a vállalati hitelállomány, majd ezt követően a gazdasági 

konjunktúra és a jegybanki programok (NHP) következtében megindult a 

növekedés, 2018-at már 12 százalékos hitelállomány-bővülés jellemezte a 

KKV-szektorban. Finanszírozási szempontból az MNB nem tartja megfelelőnek 

a nem pénzügyi vállalatok helyzetét, a bankhitelek GDP-arányos értéke 

17 százalék felett alakult 2018 végén, míg kötvényállományuk csupán 

1,5 százalékon. Ez utóbbi az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban, 

jelentősen elmarad a régiós versenytársak adataitól is: Csehországban 

7,2 százalék, Szlovákiában 7,0 százalék, míg Lengyelországban 5,6 százalék, 

míg az EU átlagában mintegy 13 százalék. 

Magyarországon a nem pénzügyi vállalatok kötvényállománya 2018 harmadik 

negyedévében 620 milliárd forintot tett ki. Az állomány értéke 2010 óta 

lényegében 500 és 700 milliárd forint között ingadozik. Az állományon belül 

nagyjából fele-fele arányban vannak a belföldön, illetve külföldön kibocsátott 

kötvények, valamint a forintban, illetve euróban denominált papírok. 

A vásárlásra kerülő kötvények esetében feltétel, hogy azok hitelminősítése 

legalább B+-os legyen, az eredeti futamidő legalább 3 év, míg legfeljebb 10 év 

lehet. Emellett fontos kitétel, hogy a kibocsátás minimális volumene 1 milliárd 

forint kell legyen, illetve az MNB kitettsége egy vállalatcsoporttal szemben 

legfeljebb 20 milliárd forint, illetve egy kötvénysorozatból 70 százalék lehet. 
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A program mintájául az Európai Központi Bank vállalatikötvény-vásárlási 

programja szolgált (CSPP). Ennek keretében az eurózóna jegybankja 2016 

júliusa és 2018 decembere között 178 milliárd euró értékben vásárolt minimum 

BBB- hitelminősítéssel rendelkező, legalább 6 hónapos, legfeljebb 30 éves 

futamidővel rendelkező vállalati kötvényt az eurózónában. A teljes 

kötvényállomány 920 milliárd euró volt, amelynek így a 19 százalékát vásárolta 

fel a jegybank. Ez így összesen 274 vállalatot érintett. CSPP program 

elindításának hatására nőtt a vállalati kötvénykibocsátás volumene és 

érdemben csökkentek a felárak. 

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

futamidőknél a hozam 3 és 10 bázispont közötti értékekkel csökkent. A hozamgörbe 

közepén 39 bázisponttal emelkedett a 3 éves hozam. Ez a hozamnövekedés azonban 

a benchmark állampapír futamidő növekedésének köszönhető. Március 20-tól ugyanis 

az ÁKK a 2021/C jelű 2021. április 21-én lejáró állampapír helyett a 2022/C jelű 

augusztus 24-én lejáró 3 éves állampapírt helyezte a benchmark állampapírok közé. 

Az 5 éves benchmark papírnál a referenciahozam 14 bázisponttal zsugorodott. A 

hozamgörbe hosszú végénél pedig a 10 éves állampapír hozama 1 bázisponttal esett, 

míg a 15 éves állampapír hozama 7 bázisponttal emelkedett. A rövidebb lejáratoknál 

az alacsony hozamok a likviditásbőségnek köszönhetőek. A hosszabb lejáratok 

alacsonyabb hozamai pedig illeszkednek a nemzetközi trendekbe. 

Az államadósság devizaaránya az elmúlt időszakban (2019. február végén) 19 

százalékon stagnált, amely érték az ÁKK 2019. évi finanszírozási tervben 

meghatározott sávban (10-20 százalék) található. 

11. ábra A forint hozamgörbe alakulása (%) 

 

Forrás: ÁKK, Századvég 

 
A vállalatoknál 2019 februárjában a szezonálisan kiigazított adatok alapján a banki 

nettó forinthitel felvét 59,4 milliárd forintnak felelt meg. A devizahitelek tranzakcióinak 

nettó értéke 53,8 milliárd forintot tett ki, azaz a nem pénzügyi vállalatok februárban 

devizahiteleik állományát növelték. A kettő eredőjeként adódó januári teljes nettó 

hitelfelvétel (szezonálisan igazítva) 113,7 milliárd forintnak felelt meg. 

A hitelfelvétel volt 

jellemző a vállalatoknál. 
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12. ábra Vállalati hitelfelvétel (milliárd forint) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 

 
A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 163,3 milliárd forintot tett ki, 

ami 37,5 milliárddal nagyobb összeg az előző havi értékhez képest. Az újonnan 

nyújtott euróhitelek összege 41,7 milliárd forint volt, ami több mint 50,7 milliárd forinttal 

alacsonyabb a januári értéknél. A vállalati szektor kismértékben növelte 

árfolyamkockázati kitettségét. 
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Századvég előrejelzés1 

13. ábra 2019. I. negyedévi előrejelzésünk 

 
2018 2019 2019 20209 2020 

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

Bruttó hazai termék (volumenindex) 4,9 4,1 4,3 3,8 3,4 3,9 3,9 3,4 3,2 3,4 3,5 

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

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 16,5 13,8 10,9 7,3 7,3 9,8 5,2 4,5 3,4 2,4 3,9 

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

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

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege (milliárd euró) 5,6 1,6 1,4 0,4 0,6 4,0 1,7 1,5 0,4 0,6 4,3 

Fogyasztóiár-index (%) 2,8 2,9 2,8 2,7 3,4 3,0 3,6 3,4 2,9 2,5 3,1 

A jegybanki alapkamat az időszak végén (%) 0,9 0,9 0,9 1,05 1,05 1,05 1,2 1,20 1,35 1,5 1,5 

Munkanélküliségi ráta (%) 3,7 3,5 3,4 3,3 3,2 3,4 3,2 3,1 3,1 3,0 3,1 

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 11,3 9,9 10,0 10,8 10,3 10,3 8,7 8,5 9,7 11,5 9,6 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában 0,5     0,3     0,6 

Külső finanszírozási képesség a GDP százalékában 3,3     3,1     3,3 

Az államháztartás ESA-egyenlege a GDP százalékában –2,2     –1,7     –1,3 

GDP-alapon számított külső kereslet (volumenindex) 2,0 1,7 1,8 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,7 

Forrás: MNB, KSH, Századvég-számítás 

 

 

14. ábra Az előrejelzésünk változása az előző negyedévhez 

képest 

 2019 

  
2018. 

december 
2019 

március 
változás 

Bruttó hazai termék (volumenindex) 3,9 3,9 0,0 

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

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 9,0 9,8 0,8 

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

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák 
alapján) 

5,4 6,1 0,7 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege 
(milliárd euró) 

4,9 4,0 –0,9 

Fogyasztóiár-index (%) 3,0 3,0 0,0 

A jegybanki alapkamat az időszak végén (%) 1,2 1,05 –0,15 

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

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 10 10,3 0,3 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP 
százalékában 

1,9 0,3 –1,6 

Külső finanszírozási képesség a GDP 
százalékában 

4,6 3,1 –1,5 

Az államháztartás egyenlege a GDP 
százalékában 

–1,6 –1,7 –0,1 

GDP-alapon számított külső kereslet 1,9 1,8 –0,1 

Forrás: Századvég-számítás 

 

_ 

 
  

                                                        
1 Készítés dátuma: 2019. március 8. 
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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. 


