
.. százalékos növekedésse

5,3 százalékkal nőtt a magyar 

gazdaság az első negyedévben 

 
 

SZIGMA indikátorok 
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 2019 

GDP változása (%) 4,3 

Infláció (éves átlag, %) 3,5 

Bruttó keresetek  

(éves változás, %) 

10,5 

EUR/HUF (éves átlag) 320 

 

2019 első negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye 

az előző év azonos időszakához képest 5,3 százalékkal 

bővült a nyers és 5,2 százalékkal a szezonálisan és 

munkanaphatással kiigazított adatok szerint. Az előző 

negyedévhez képest a növekedés 1,5 százalék volt.  

Termelési oldalról a növekedéshez majdnem minden ágazat hozzá tudott 

járulni, mindössze a kis súlyú mezőgazdaság hozzáadott értéke csökkent 

2,7 százalékkal. Az ipar hozzáadott értéke 5,9 százalékkal, az építőiparé 

46,7 százalékkal, míg a szolgáltatásoké 3,8 százalékkal haladta meg az 

egy évvel korábbit. A szolgáltatásokon belül a legnagyobb növekedés a 

kereskedelmet és a turizmust (6,5 százalék), az információ, 

kommunikáció ágazatot (6,5 százalék) valamint a szakmai, tudományos, 

műszaki, adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységet 

(6,7 százalék) jellemezte. 

Felhasználási oldalon a fogyasztás bővülése 5,2 százalékot, a 

beruházásoké 23,4 százalékot, a kormányzati kiadásoké 2,3 százalékot, 

az exporté 7,7 százalékot, az importé pedig 6,7 százalékot ért el. 

Májusban az infláció áprilishoz hasonlóan 3,9 százalékot tett ki, tehát a 

jegybanki célsávon belül, de annak felső szélénél tartózkodott. A jövedéki 

adó emelése miatt jelentősen, 8,6 százalékkal nőtt a szeszes italok, 

dohányáruk ára, de felfelé húzta az inflációt az élelmiszerek átlagosan 

5,6 százalékos áremelkedése is. Ezzel szemben a háztartási energia ára 

átlagosan mindössze 1,2 százalékkal nőtt, miközben a szolgáltatások 

3,0 százalékkal lettek drágábbak. 

 

Forint hozamgörbe (%) 

 

Forrás: Datastream 
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Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

Júniusi ülésén sem változtatott kamatkondícióin az Európai Központi Bank, így az 

irányadó ráta továbbra is 0 százalék az eurózónában. A júniusi kamatdöntéshez 

kapcsolt közleményben azonban jelentős változás következett be az előretekintő 

iránymutatásban. Draghi azt hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kamatkondíciók 2020 első 

felének végéig fennmaradhatnak vagy ameddig az infláció nem közelíti a jegybank 

2 százalékos célját. A jegybank legfrissebb előrejelzése szerint erre még 2021-ben 

sem kerül majd sor, mivel az idénre várt 1,3 százalékos áremelkedés csupán 

1,6 százalékig gyorsulhat az eurózónában a következő két év során. A korábbi 

iránymutatás keretében még 2020 elejét jelölték meg a legkorábbi kamatemelésre 

vonatkozóan. Az eszközállomány leépítésének időpontja azonban továbbra sem 

ismert, a közleményben változatlanul azt hangsúlyozzák, hogy erre vonatkozóan csak 

jóval az első kamatemelést követően kerülhet sor, vagy ameddig az szükséges a 

kedvező likviditási feltételek és a laza monetáris kondíciók fenntartásához. 

Májusban mindösszesen 75 ezer új nem mezőgazdasági álláshely jött létre az USA-

ban, míg az elemzők 180 ezret vártak. A kedvezőtlen adat az USA gazdaságának 

lassulását jelezheti, így megnőtt a valószínűsége, hogy a Fed következő ülésén 

csökkenti irányadó rátáját, azonban egyelőre a jegybank még kivárhat, a gazdaság a 

korábbi ütemnél lassabban, de továbbra is bővül. A február óta tartó lassabb 

foglalkoztatás növekedése okán minimálisan 60,6 százalékra csökkent a 

foglalkoztatási ráta február és május között, amely azonban így is 0,2 százalékponttal 

magasabb az előző év azonos időszakában mértnél. Ellenben az aktivitási ráta 

63,2 százalékra 62,8 százalékra mérséklődött az elmúlt három hónapban, míg éves 

szinten stagnált a mutató értéke. Ugyanakkor a munkanélküliségi ráta májusban fél 

évszázados mélyponton 3,6 százalékon állt, amely negyedéves és éves alapon is 

0,2 százalékpontos csökkenést jelent. Kedvezőtlen adat továbbá, hogy az átlagos 

órabérek csupán 3,1 százalékkal nőttek májusban, míg februárban még 

3,4 százalékos ütemet regisztráltak, vagyis csökkent az árnyomás az USA 

gazdaságában, amely szintén egy kamatvágás vagy legalábbis a további 

kamatemelés elhalasztására ösztönözheti a Fed döntéshozóit. 

SZIGMA indikátoraink 

A magyar gazdaság aktuális állapotáról képet adó SZIGMA CI indikátor értéke 

2019 májusában negatív tartományban tartózkodott, vagyis az ötödik hónapban trend 

alatti mértékben bővült a gazdaság. Az ipar belföldi értékesítése 2019 áprilisában 

9,5 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszaki értékét, míg az 

exportértékesítés 7,7 százalékkal bővült. Az ipar új belföldi rendelései esetében 

11,2 százalékos növekedést, míg az új exportrendelések esetében 3,3 százalékos 

mérséklődést figyeltek meg 2018 áprilisához képest. A fentiek fényében az ipar 

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

építőipari szerződésállomány esetében 6,0 százalékos csökkenés ment végbe a 

bázisidőszakhoz képest, amelyet a tavalyi magas bázis indokol. A létesítendő új nem 

lakóépületek száma 7,6 százalékkal haladta meg a tavaly áprilisi szintet. 

A hazai gazdaság rövidtávú teljesítményével szembeni várakozásainkat kifejező 

SZIGMA LEAD indikátor alapján októberig trend alatti mértékben bővülhet majd a 

Változtatott előremutató 

iránymutatásán az EKB. 

SZIGMA indikátorunk 

szerint trend alatti 

ütemben bővül a 

magyar gazdaság. 
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magyar gazdaság. A német piac üzleti hangulatváltozásáról képet adó Ifo Business 

Climate index az előző hónaphoz viszonyítva 1,0, míg az előző év azonos 

időszakához képest 4,7 indexponttal mérséklődött. Az index csökkenését a német 

gazdaság romló makrogazdasági mutatói indokolhatják, amely alapján a hazai 

kibocsátás bővülését a külső környezet kismértékben lassíthatja a következő 

hónapokban. A kiskereskedelem a várakozásoknak megfelelően tovább növekedett 

2019 áprilisában is, így a gazdasági növekedést támogató szerepe javulhat a korábbi 

hónapokban tapasztaltakhoz képest. Az Eurostat által mért fogyasztói bizalmi index 

0,3 indexponttal javult áprilishoz képest, míg 3,8 indexponttal romlott az előző év 

azonos időszakához viszonyítva. Összességében 2019-re a javuló beruházási 

aktivitás és a dinamikusan bővülő reálbérek miatt emelkedő fogyasztás 

eredményeképp 4,0 százalékot kismértékben meghaladó növekedést várunk. 

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

 

Forrás: Századvég  

 

Reálgazdaság 

A Központi Statisztikai Hivatal 2019 első negyedévét érintő második becslése 

5,3 százalékos bruttó hazai termék növekedést jelzett. 2019 első negyedévében. A 

GDP bővülése a szezonálisan és naptárhatástól megtisztított adatok alapján 

5,2 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszaki, valamint 1,5 százalékkal az 

előző negyedévi értéket. 

Termelési oldalról a mezőgazdaság hozzáadott értéke 2,7 százalékkal mérséklődött az 

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

5,9 százalékkal, míg az iparon belül a feldolgozóipar 5,8 százalékkal nőtt 2018 első 

negyedévéhez viszonyítva. Az építőipar hozzáadott értéke a negyedév során 

47,0 százalékkal, míg a szolgáltatásoké 3,8 százalékkal bővült egy év alatt. Az ipar és 

a feldolgozóipar 1,3 százalékponttal, az építőipar 1,2 százalékponttal, míg a 

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

mezőgazdaság –0,1 százalékponttal mérsékelte azt. 

5,3 százalékkal nőtt a 

magyar gazdaság 

teljesítménye az első 

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 5,2 százalékkal bővült egy év 

alatt, a közösségi fogyasztás volumene pedig 2,1 százalékkal nőtt 2018 első 

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

inflációt érdemben meghaladó növekedése tette lehetővé. A bruttó állóeszköz-

felhalmozás továbbra is jelentősen, 23,0 százalékkal bővült az előző év azonos 

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

beruházások volumennövekedésének köszönhetően. 

2019 I. negyedévében az export volumene 7,7 százalékkal, míg az importé 6,7 

százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakában mértet. A külkereskedelmi 

forgalom egyenlege 2016 negyedik negyedévét követően először járult hozzá 

pozitívan a GDP növekedéséhez (1,3 százalékponttal). Az exporton belül a 

szolgáltatások kivitele 6,7, az áruké 7,9 százalékkal növekedett egy év alatt. Az import 

esetében a szolgáltatások behozatala 2,3 százalékkal, míg az áruké 7,5 százalékkal 

nőtt az előző év azonos időszakához képest. 

Gazdaságvédelmi Akcióterv a növekedési lendület fenntartásáért 

Varga Mihály pénzügyminiszter 2019. május 30-án jelentette be a kormány 

Gazdaságvédelmi Akciótervének főbb pontjait. A program célja a magyar 

gazdaság lendületes fejlődésének fenntartása, az elért eredmények (csökkenő 

munkanélküliség, növekvő bérek, kiemelkedő gazdasági teljesítmény) védelme 

és az európai átlagtól legalább 2 százalékponttal nagyobb mértékű gazdasági 

fejlődés fenntartása. A gazdaság védelmének szükségességét az eurózóna és 

a világgazdaság növekedési eredményei alapján a korábbi erőteljes növekedés 

várható mérséklődése, lassulása okozza. A kormány 13+1 pontban fogalmazta 

meg ezen céljai eléréséhez szükséges intézkedéseit, amelyek többek között 

jelentős adócsökkentéseket, adókedvezményeket és adóegyszerűsítéseket 

tartalmaznak és várhatóan 478,5 milliárd forinttal növelik az állam kiadásait: 

1. A szociális hozzájárulási adó 19,5 százalékról 17,5 százalékra történő 

2 százalékpontos csökkentése 2019. július elsejétől a munkahelyteremtés 

érdekében. Az intézkedésnek köszönhetően a magyar vállalkozásoknál 2019-

ben várhatóan 144 milliárd forint, 2020-ban pedig várhatóan 156 milliárd forint 
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többlet marad. Az intézkedés hatása a 2020-as költségvetésre 310 milliárd 

forint.  

2. A kisvállalkozási adó (KIVA) mértékének 1 százalékpontos, 

13 százalékról 12 százalékra történő csökkentése 2020. január elsejétől. Az 

adócsökkentés 5 milliárd forinttal hagy több pénzt több mint 40 ezer 

kisvállalkozásnál. 

3. Az adórendszer egyszerűsítése és az adóadminisztráció csökkentése 

érdekében a kormány kivezeti az egyszerűsített vállalkozói adót (EVA) és 

bizonyos adókat összevon. 2020-tól egységes járulékként fog megjelenni a 

nyugdíjjárulék, a természetbeni egészségbiztosítási járulék, a pénzbeli 

egészségbiztosítási járulék és a munkaerő-piaci járulék. 

4. Azoknak a vállalatoknak, amelyeknek éves árbevétele 100 millió forint 

feletti, a korábbi december 20-ai társasági adó befizetési kötelezettség helyett 

elég az adóbevallással egy időben, május 20-án befizetniük azt. Az állam ezzel 

elősegíti a vállalatok likviditásának javítását. Az intézkedés várhatóan 

2,2 milliárd forintos hatást eredményez a következő évi költségvetésben. 

5. A kormány 2020. január elsejétől 2022. december 31-ig felfüggeszti a 

reklámadó fizetési kötelezettséget a piac bővülésének elősegítése céljából. A 

reklámadó mértékének 0 százalékra történő csökkentése 2020-ban várhatóan 

17,2 milliárd forint bevétel-kiesést jelent az államnak.  

6. A szálláshelyi szolgáltatások áfa kulcsát a mostani 18 százalékról 

2020-tól 5 százalékra tervezik csökkenteni a magyar turizmus, mint a magyar 

gazdaság szempontjából kiemelkedő ágazat támogatása érdekében. Az 

intézkedés hatására 2020-ban 23 milliárd forinttal csökken a kormány 

adóbevétele. 

7. A kistelepüléseken új lakóingatlant építők, vagy használt lakóingatlant 

felújítók, bővítők számára 5 millió forintig áfa-visszatérítést nyújt a kormány 

2020. január elsejétől a kistelepülések népességszámának fenntartása és az 

építőipar további fejlődése érdekében. Az intézkedés költségvetési hatása 

körülbelül 22,5 milliárd forint lesz a következő évben. 

8. 2019 őszétől az állam az önkormányzatok mellett már a vállalkozások 

számára is támogatást nyújt munkásszállók kialakítására, amely várhatóan 

3,5 milliárd forinttal emeli meg az állam kiadásait 2020-ban. 

9. A kormány a kis- és középvállalkozások fejlesztési adókedvezmény 

igénybevételének korlátait tervezi mérsékelni. A jelenlegi 500 millió forintos 

értékhatár kisvállalkozások esetében 2020-tól 300, 2021-től 100, 2022-től 50 

millió forintra, középvállalkozások esetében 2020-tól 400, 2021-től 200, 2022-től 

100 millió forintra csökken, ezzel támogatva körülbelül 7 ezer vállalkozás 

beruházási-kedvét. 

10. A kis-és középvállalkozások hiteleihez garanciát vállaló Garantiqa 

Hitelgarancia Zrt. 10 milliárd forintos tőkeemelése, amely elősegíti a 

vállalkozások hitelhez jutását. 

11. A mezőgazdasággal foglalkozó kis- és középvállalkozások hiteleihez 

kezességet vállaló Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 5 milliárd forintos 

tőkeemelése a mezőgazdasági ágazat fejlesztése érdekében. 
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12. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a mezőgazdasági 

termelékenység növelésének elősegítéséhez az állam 2020 és 2030 között évi 

17 milliárd forinttal tervezi támogatni a mezőgazdasági öntözési rendszert, az 

öntözött területek bővítését. 

13. A kormány 2020-ban 157 milliárd forinttal, a tavalyi évhez képest 

32 milliárd forinttal többel tervezi támogatni a kutatás-fejlesztési területet. 

13+1. A Magyar Állampapír Plusz lakossági kötvény bevezetése a 

gazdaság kiegyensúlyozott finanszírozásának segítéséhez, amely költségvetési 

hatása 2020-ban körülbelül 31,1 milliárd forint lesz. 

Áprilisban folytatódott az ipar teljesítményének növekedése: az előző év azonos 

időszakához képest az ágazat termelése a nyers adatok szerint 6,3, a 

munkanaphatástól megtisztított adatok szerint 6,0 százalékkal emelkedett. A 

szezonálisan és munkanaphatástól megtisztított adatok szerint az ágazat kibocsátása 

1,1 százalékkal csökkent márciushoz képest. Az ipari értékesítés volumene az év 

negyedik hónapjában 6,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, melyen belül 

a belföldi értékesítések 10,5, míg az export értékesítések 4,9 százalékos bővülést 

mutattak. 

Az ipar egyes alágai közül a bányászat termelése 65,5 százalékkal, a feldolgozóiparé 

6,0 százalékkal, míg az energiaiparé 4,0 százalékkal nőtt. A feldolgozóiparon belül a 

legnagyobb növekedést (14,4 százalék) a villamos berendezés gyártása ágazat érte 

el, melyet az ipari berendezés javítása, üzembe helyezése ágazat 12,3 százalékos és 

a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 10,5 százalékos bővülése követett. A jelentős súlyú 

járműgyártás teljesítménye 9,3 százalékkal nőtt. A legnagyobb, 16,4 százalékos 

visszaesés a textiliparban történt, melyet a gyógyszergyártás 10,9, illetve a vegyipar 

4,2 százalékos zsugorodása követett. A KSH által megfigyelt feldolgozóipari ágazatok 

rendelésállományai áprilisban ellentétesen alakultak: az új rendelések állománya 

1,3 százalékkal mérséklődött, melyen belül a belföldi rendelések 11,1 százalékkal 

növekedtek, míg az export rendelések 3,4 százalékkal csökkentek. A teljes 

rendelésállomány azonban így is 8,2 százalékkal meghaladja az egy évvel korábbit, 

melyen belül a belföldi rendelések 2,6 százalékos, az export rendelések pedig 

8,6 százalékos növekedést mutatnak. 

Áprilisban 

6,3 százalékkal nőtt az 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Áprilisban ismét jelentősen, éves alapon 40,1 százalékkal bővült az építőipar 

termelése, miközben márciushoz képest az ágazat termelése a szezonálisan és 

munkanaphatástól megtisztított adatok szerint 3,8 százalékkal csökkent. Az éves 

alapú bővüléshez mindkét építményfőcsoport hozzájárult: az épületek építése 34,3, az 

egyéb építményeké 47,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A KSH 

tájékoztatása szerint az épületeknél ipari, lakó- és irodaépületek építése, míg az egyéb 

építményeknél út- és vasútépítések eredményezték a bővülést. Az építőipar 

rendelésállománya 6,0 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, melyen belül az 

épületekre vonatkozó szerződések állománya 50,3 százalékos növekedést, míg az 

egyéb építményekre vonatkozó 19,3 százalékos csökkenést mutatott. Az új rendelések 

volumene eközben 4,4 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól: az épületekre 

vonatkozó új szerződéseké 19,0 százalékkal nőtt, az egyéb építményekre 

vonatkozóké 19,0 százalékkal visszaesett. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2019. áprilisban a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers adatok 

szerint 8,5, a naptárhatástól megtisztított adatok szerint – főként a húsvéthatás miatt – 

7,1 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit. 2019 negyedik hónapjában 

az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 4,7, a nem 

Az építőipar 

teljesítménye 

40,1 százalékkal haladta 

meg az egy évvel 

korábbit áprilisban. 

Áprilisban 

8,5 százalékkal nőtt a 

kiskereskedelmi 

forgalom volumene. 
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élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 6,6 és az üzemanyag-kiskereskedelemben 

egyaránt 5,5 százalékkal emelkedett az értékesítés naptárhatástól megtisztított 

volumene 2018 áprilisához 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 áprilisban is: 2018 áprilisához képest 28,7 százalékkal emelkedett 

a forgalma a naptárhatástól megtisztított adatok alapján. Jelentős növekedést figyeltek 

meg az iparcikk jellegű vegyes szaküzletek forgalmában (18,4 százalék), valamint a 

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

ruházati és lábbeli üzletek eladási volumene 8,6 százalékkal csökkent, míg az illatszer 

üzleteké 6,4 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. A 

naptárhatástól megtisztított adatok alapján 2019 áprilisában az élelmiszer jellegű 

vegyes üzletek esetében 5,1, a bútor, műszaki cikk üzletekében 7,4 százalékos 

növekedést, míg a számítástechnika és egyéb iparcikk esetében 0,3, a használtcikkek 

esetében pedig 0,9 százalékos csökkenést figyeltek meg. Az élelmiszer, ital, 

dohányáru üzletek eladási volumene 3,7 százalékkal bővült az előző év azonos 

időszakának értékéhez képest, míg a könyv, újság, papíráru üzletek esetében 

0,4 százalékkal mérséklődött a forgalom. A gépjármű-üzemanyagforgalom pedig 

5,5 százalékkal haladta meg a 2018 áprilisi eladási volument. 

Áprilisban márciushoz viszonyítva közel 13 ezer fővel csökkent a foglalkoztatottak 

szezonálisan kiigazított száma, azonban éves szinten így is több mint 46 ezer fős 

bővülést mutatnak az adatok. A foglalkoztatottak számához hasonlóan az aktívaké is 

visszaesett 15 ezer fővel, míg éves szinten 32 ezer fős növekedés történt. Ennek 

eredményeként az aktivitási ráta a 15-74 éves korosztályban 63,0 százalékra, míg a 

foglalkoztatási ráta 60,8 százalékra emelkedett. A munkanélküliek szezonálisan 

kiigazított száma havi alapon 2, míg éves alapon 14 ezer fővel mérséklődött, így 

részarányuk az előző hónaphoz hasonlóan 3,4 százalékon állt. Az alkalmazottak 

szezonálisan kiigazított létszáma márciusban az előző hónaphoz viszonyítva 2 ezer 

fővel emelkedett, amelyen belül a versenyszféra foglalkoztatása 9 ezer fővel nőtt, míg 

a költségvetésé 6, a non-profit szféráé pedig 1 ezer fővel csökkent. Márciusban az 

éves programok véget érése miatt 15 ezer fővel 96,5 ezer főre csökkent a 

közfoglalkoztatottak száma. 

A munkanélküliségi ráta 

3,4 százalék volt 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Márciusban a bruttó átlagkereset 10,8 százalékkal 367 200 forintra emelkedett. 

Emögött elsősorban a versenyszféra továbbra is dinamikus, 12,2 százalékos 

béremelkedése áll, mivel a közszférában csupán 5,3 százalékos növekedést 

regisztráltak. Ezek alapján elmondható, hogy a versenyszférában a minimálbér és a 

garantált bérminimum emelésének egyre kisebb szerepe van a bérfolyamatokra, azt 

elsősorban a szűkösen rendelkezésre álló munkaerő befolyásolja. Ellenben a 

közszférában szükség van a további bérrendezésekre a bérkülönbözet csökkentésére 

és így a munkaerő megtartása érdekében. A nettó átlagbér szintén 10,8 százalékkal 

244 200 forintra, míg a családi adókedvezményeket is figyelembe véve 251 600 

forintra nőtt az év harmadik hónapjában. Ez a 3,7 százalékra gyorsuló inflációt is 

figyelembe véve 6,8 százalékos reálbér növekedést jelent. 

 

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

 

Forrás: KSH, Századvég 

Külső egyensúly 

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

4,9 százalékkal, míg az importé 5,9 százalékkal emelkedett éves bázison. A 

külkereskedelmi mérleg többlete 644 millió eurót tett ki, így az előző év azonos 

hónapjához képest 54 millió euróval mérséklődött. 

Márciusban és 

áprilisiban is csökkent a 

külkereskedelmi többlet. 

A családi 

adókedvezményeket is 

figyelembe véve a nettó 

átlagbér 251 600 forint 

volt. 
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Márciusban az egy évvel korábbihoz képest a gépek és szállítóeszközök kivitele 

3,5 százalékkal, behozatala 8,2 százalékkal növekedett. A feldolgozott termékek 

exportvolumene 3,4 százalékkal, míg az importvolumene 3,6 százalékkal emelkedett. 

Az energiahordozók importvolumene 12 százalékkal visszaesett, míg exportvolumene 

4,1 százalékkal csökkent. Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek exportvolumene 

11 százalékkal, míg importvolumene 3,2 százalékkal bővült. 

A 2019 áprilisára vonatkozó első becslés alapján a külkereskedelmi mérleg aktívuma 

228 millió eurót tett ki. Ez 255 millió euróval kevesebb, mint az egy évvel korábbi érték. 

Az export euróban számított értéke 3,6 százalékkal, míg az importé 7,0 százalékkal 

nőtt éves összevetésben. 

A folyó fizetési mérleg egyenlege 2019 áprilisában –125,4 millió eurót tett ki. A 2019. 

év első négy hónapjában mért 112,5 millió euró jelentősen alulmúlja az előző év 

január-áprilisában mért értéket (905,9 millió euró). 

8. ábra Külkereskedelmi egyenleg (millió euró) 

 

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

 

Költségvetési helyzet 

2019 májusáig az államháztartás központi alrendszere 176,4 milliárd forint deficitet 

halmozott fel. A központi alrendszer eredménye a központi költségvetés 253,4 milliárd 

forintos hiányának, illetve az elkülönített állami pénzalapok 51,5 és a 

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 25,5 milliárd forintos többletének tudható be. Az 

első öt hónapban a költségvetési folyamatokat az emelkedő adóbevételek, valamint a 

hazai és uniós forrásból megvalósuló beruházások jelentős támogatása határozták 

meg. 

Az első öt hónapban 

176,4 milliárd forint volt 

a költségvetés többlete.  
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9. ábra Költségvetési egyenleg január-májusban (milliárd forint) 

 

Forrás: PM 

 

2019. január–májusi időszakában 26,7 százalékkal (367,3 milliárd forinttal) magasabb 

bevétel folyt be általános forgalmi adóból az előző év azonos időszakához képest. A 

személyi jövedelemadóból származó bevételek 10,2 százalékkal (91,3 milliárd 

forinttal), a jövedéki adóból származó bevételek 11,6 százalékkal (46,5 milliárd 

forinttal), a nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékokból származó 

bevételek pedig 9,8 százalékkal (209,2 milliárd forinttal) teljesültek magasabban, mint 

2018 január–májusában. 

Az idei év ötödik hónapjáig összesen 305,9 milliárd forint uniós bevétel érkezett a 

költségvetésbe, míg az uniós projektek kiadásai 608,1 milliárd forintot tettek ki. A 

kiadási oldalon főleg a Modern Városok Program, a vasúthálózat modernizációja, a 

különféle Pest megyei fejlesztések és a vállalkozások hatékonyságát elősegítő 

beruházásösztönzési támogatások voltak még mérvadóak. 

Monetáris folyamatok 

2019 májusában a fogyasztói árak átlagosan 3,9 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 8,6 százalékkal, míg az élelmiszereké 5,6 százalékkal nőtt 

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

a dohányáruk ára 12,6 százalékkal nőtt 2018 azonos időszakához viszonyítva a 

korábbi jövedékiadó-emelés eredményeként. 

Az élelmiszerek 5,6 százalékos átlagos áremelkedéséhez jelentősebb mértékben járult 

hozzá a burgonya 30,9 százalékos, a friss zöldség 30,8 százalékos, a liszt 

9,8 százalékos, a sertéshús 8,8 százalékos és a büféáruk 10,4 százalékos 

áremelkedése. Mérsékelte az élelmiszerek átlagos inflációját a tojás (–6,0 százalékos), 

a cukor (–1,4 százalékos), a tej (–6,0 százalékos), és a kávé (–3,0 százalékos) 

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

5 százalékra való mérséklése magyarázza. 

Az egyéb cikkek, üzemanyagok ára átlagosan 3,7 százalékkal nőtt májusban, amelyet 

elősegített az újság, folyóirat 9,8 százalékos, a tanszer, írószer 5,7 százalékos és a 

járműüzemanyagok 5,8 százalékos árnövekedése. Ellenben visszafogta azt a 

gyógyszer, gyógyáru 1,3 százalékos áremelkedése és az edény, konyhafelszerelés 

3,9 százalék volt az 

infláció májusban.  
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1,1 százalékos árcsökkenése. A háztartási energia átlagos áremelkedése májusban 

1,2 százalék volt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A háztartási energián 

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

7,8 százalékkal emelkedett egy év alatt. Továbbra sem változott az elektromos 

energia, a vezetékes gáz és a távfűtés ára.  

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

taxi szolgáltatás 11,4 százalékos, a lakbér 9,6 százalékos, a lakásjavítás, -

karbantartás 11,7 százalékos, a belföldi üdülés 7,3 százalékos, a külföldi üdülés 

5,6 százalékos áremelkedése. Mérsékelte a szolgáltatások átlagos áremelkedését a 

telefon, internet 0,3 százalékos árcsökkenése, valamint a szerencsejáték 

0,7 százalékos és a társasházi közös költség 2,0 százalékos áremelkedése. A 

ruházkodási, illetve a tartós fogyasztási cikkek ára átlagosan 0,7 százalékkal nőtt egy 

év alatt. Utóbbi esetében az új személygépjárművek ára 7,2 százalékkal nőtt, míg a 

használtaké 5,8 százalékkal csökkent. 

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

indirekt adóktól szűrt maginfláció 3,7 százalékot jelzett májusban. A keresletérzékeny 

infláció 3,6 százalékot, a ritkán változó árú termékeké 3,9 százalékot jelzett az év 

ötödik hónapjában. 

10. ábra Infláció alakulása (éves változás százalékban) 

 

Forrás MNB, Századvég 

 

Az EKB Kormányzótanácsa és a Fed kamatokról határozó Nyíltpiaci Bizottsága 

(FOMC – Federal Open Market Committee) az elmúlt időszakban nem változtatott a 

monetáris kondíciókon. 

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

cseh korona árfolyama 0,7 százalékkal, míg a lengyel zlotyé 1,1 százalékkal erősödött 

az euróval szemben. Az országkockázati felár (az 5 éves CDS) Csehországban 43 

bázisponton stagnált, míg Lengyelországban 3 bázisponttal 63 bázispontra csökkent. 

A régiós pénzügyi 

folyamatok vegyesen 

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

 

Forrás: Datastream 

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

értéke 7 bázisponttal 79 bázispontra csökkent, míg az elmúlt hónapban a forint 

árfolyama a svájci frankkal szemben 0,3 százalékkal, az euróval szemben 0,9 

százalékkal, míg az amerikai dollárral szemben 1,3 százalékkal erősödött. Az időszak 

végén így egy svájci frank 288, egy amerikai dollár 287, míg egy euró 322 forintba 

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

állampapír-állomány 84 milliárd forinttal emelkedett, és az időszak végén 4331 milliárd 

forintot tett ki. 

A magyar jegybank Monetáris Tanácsa május után júniusban sem változtatott irányadó 

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

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

kamatfolyosó szélessége sem. A jegybank a bankközi forintpiacon kialakult magasabb 

hozamok miatt, a további likviditásszűke megakadályozása érdekében, amely döntően 

az új szuperállampapír megjelenésével magyarázható, egyhetes devizaswap tendert 

tartott, amelyen 150 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott el. Majd később a 

likviditásszűke megszűntével visszaállt a 1725 milliárd forintos swapállomány. A júniusi 

MT döntés eredményeképpen az infláció jövőbeli alakulását illetően négy tényezőt 

vizsgál az MNB az év második felében. Egyrészt a lassuló európai konjunktúra 

dezinflációs hatásainak begyűrűzését, másrészt a globálisan meghatározó jegybankok 

monetáris politikájának változását. Harmadrészt az új lakossági állampapír 

megtakarításokra gyakorolt hatását és negyedrészt pedig az anticiklikus fiskális 

politika gazdasági következményeit. A Monetáris Tanács közleménye szerint 

júniusban a harmadik negyedévre megcélzott átlagos kiszorítandó likviditás nagyságát 

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

milliárd forintra mérsékelte, és ennek figyelembevételével határozza meg a jegybanki 

swapeszközök állományát. Az MNB kész az FX-swap eszköz állományát rugalmasan 

alakítani annak érdekében, hogy a kamattranszmisszió a Monetáris Tanács 

döntésének megfelelően alakuljon, valamint, hogy a bankközi hozamok volatilitása 

alacsony maradjon. 

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

futamidőknél a hozam 1 bázisponttal emelkedett. A hozamgörbe közepén 33 

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

referenciahozam 45 bázisponttal zsugorodott. A hozamgörbe hosszú végénél pedig a 

10 éves állampapír hozama 41 bázisponttal, míg a 15 éves állampapír hozama 24 

A hazai pénzpiaci 

mutatók vegyesen 

alakultak. 

Csökkentek a hosszú 

hozamok. 
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bázisponttal esett. A rövidebb lejáratoknál az alacsony hozamok a likviditásbőségnek 

köszönhetőek. A hosszabb lejáratok csökkenő hozamai pedig illeszkednek a 

nemzetközi trendekbe. 

Az államadósság devizaaránya 2019. április végén 18,8 százalékon stagnált, amely 

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

található.  

Az elmúlt időszakban nem volt előre meghirdetett időpont a nagy nemzetközi 

hitelminősítők közül a magyar államadósság besorolásáról. A Moody’s a magyar 

államadósság a befektetésre javasolt kategóriában, annak csak az első fokán 

található. Míg az S&P-nél és a Fitch-nél ennél egy fokozattal kedvezőbb a magyar 

adósbesorolás. Idén az S&P és a Fitch augusztus 16-án, míg a Moody’s október 25-én 

tartja Magyarország adósminősítésének felülvizsgálatát. 

12. ábra A forint hozamgörbe alakulása (%) 

 

Forrás: ÁKK, Századvég 

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

forinthitel felvét 64,9 milliárd forintnak felelt meg. A devizahitelek tranzakcióinak nettó 

értéke 42,9 milliárd forintot tett ki, azaz a nem pénzügyi vállalatok áprilisban 

devizahiteleik állományát növelték. A kettő eredőjeként adódó áprilisi teljes nettó 

hitelfelvétel (szezonálisan igazítva) 111,9 milliárd forintnak felelt meg. 

13. ábra Vállalati hitelfelvétel (milliárd forint) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 

 

A vállalatok hitel-

állománya növekedett. 
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A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 139,5 milliárd forintot tett ki, 

ami 39,9 milliárddal nagyobb összeg az előző havi értékhez képest. Az újonnan 

nyújtott euróhitelek összege 83,0 milliárd forint volt, ami 23,0 milliárd forinttal 

magasabb a márciusi értéknél. A vállalati szektor kismértékben növelte tehát 

árfolyamkockázati kitettségét. 
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A Századvég Gazdaságkutató 
makrogazdasági előrejelzése 

2019 első negyedévében a magyar gazdaság a várakozásokat meghaladó mértékben, 

5,3 százalékkal bővült. Legfrissebb előrejelzésünkben ismét felfelé módosítottuk 

növekedési várakozásainkat, így 2019-re 4,3, 2020-ra pedig 3,7 százalékos bővülésre 

számítunk, ám az idei évben kedvező esetben az 5 százalékos növekedés ismételt 

megközelítése vagy elérése sem lehetetlen. 

Továbbra is erőteljes a háztartások fogyasztási kiadásainak növekedése, amely a 

reálbérek dinamikus bővülése nyomán az első negyedévben meghaladta az 

5 százalékot. Várakozásaink szerint a fogyasztás továbbra is a növekedés egyik 

hajtóereje marad, tekintettel arra, hogy az átlagbérek emelkedése mindkét évben 

meghaladhatja a 10 százalékot. Így a fogyasztás bővülése idén 4,5, jövőre pedig 

4,9 százalékot tehet ki, figyelembe véve a családvédelmi akcióterv hatásait is. Szintén 

jelentős volt az első negyedévben a beruházások növekedése is, így idénre 13,7, 

jövőre pedig 5,0 százalékos bővülés várható. A beruházások növekedését segíti az 

uniós források felhasználásán és a vállalati beruházások magas szintjén kívül a 

hitelkamatok tartósan alacsony szintje, valamint az otthonteremtési kedvezmények 

(CSOK, kedvezményes áfakulcs). A beruházások növekedését ugyanakkor támogatják 

a magas ráfordítással bíró kormányzati programok is (például Magyar Falu, Modern 

Városok). 

A beruházások magas volumene a nagyobb európai gazdaságok alacsony 

növekedése, és így a külső kereslet mérsékelt bővülése mellett is elő tudja segíteni az 

export emelkedését. Így a kivitel volumene 2019-ben 6,3, 2020-ban pedig 

5,0 százalékkal növekedhet, míg az import bővülése az export és a belső kereslet 

(fogyasztás, beruházás) növekedése nyomán idén 6,4, jövőre pedig 4,8 százalékot 

tehet ki. Ebből kifolyólag a nettó export növekedési hozzájárulása idén semleges, 

jövőre pedig pozitív lehet. 

Az elmúlt hónapokban az infláció 3,9 százalékig emelkedett, így előrejelzésünkben 

felfelé módosítottuk az áremelkedésre vonatkozó prognózisunkat: 2019-re 3,5, 2020-ra 

pedig 3,2 százalékos pénzromlást várunk. A maginfláció eközben 3,7, illetve 

3,2 százalékot tehet ki. Ez tehát azt jelenti, hogy az infláció éves átlagban a jegybanki 

cél fölött, de a célsávon belül alakulhat. A cél feletti inflációs szinthez a dinamikus 

béremelkedés, az élénk belső kereslet és a gyenge forintárfolyam járul hozzá. 

 

Idén 4 és 5 százalék 

között lehet a gazdasági 

növekedés. 
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Századvég előrejelzés1 

14. ábra 2019. II. negyedévi előrejelzésünk 

 
2018 2019 2019 20209 2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forrás: MNB, KSH, Századvég-számítás 

 

15. ábra Az előrejelzésünk változása az előző negyedévhez képest 

 2019 2020 

  
2019. 

március 
2019. június 

változás 2019. 
március 

2019. június 
változás 

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

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

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

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

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák 
alapján) 

6,1 6,4 0,3 5,2 4,8 –0,4 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege 
(milliárd euró) 

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

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

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

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

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

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP 
százalékában 

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

Külső finanszírozási képesség a GDP 
százalékában 

3,1 2,5 –0,6 3,3 3,2 –0,1 

Az államháztartás egyenlege a GDP 
százalékában 

–1,7 –1,6 0,1 –1,3 –1,0 0,3 

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

Forrás: Századvég-számítás    

 

_ 

  

                                                        
1 Készítés dátuma: 2019 június 7. 
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Jogi nyilatkozat 

A jelen kiadvány a Századvég Gazdaságkutató Zrt. szellemi terméke, melyet külső 

személyek által szolgáltatott adatok alapján tájékoztató jelleggel állított össze partnerei 

részére. Ennek megfelelően a kiadványban foglalt megállapítások, előrejelzések nem 

számítanak szakmai vagy egyéb tanácsadásnak, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. 

semmilyen felelősséget nem vállal az azokon alapuló döntések eredményességéért. 


