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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 
 

Elfogadták a 2020-as költségvetést. A Kormány 

1 százalékos hiánycélt és 65,5 százalékra csökkenő GDP-

arányos államadósságot vetít előre jövőre. 

Májusban kiemelkedő mértékben 8,7 százalékkal nőtt az ipari termelés, 

elsősorban a járműgyártás 17,2 százalékos növekedése miatt, míg az 

építőipar a kedvezőtlen időjárás eredményeként a korábbi hónapoknál 

lassabb ütemben, de így is dinamikusan, 26,3 százalékkal bővült. 

2019 első félévében az államháztartás központi alrendszere 

390,0 milliárd forint deficitet, az éves előirányzat 39,1 százalékát 

halmozta fel. Az áfa-bevételek 22,4 százalékkal, az szja-bevételek 

10,0 százalékkal, míg a jövedéki adóból származó bevételek 

9,1 százalékkal nőttek egy év alatt. Az első 6 hónapban összesen 346,6 

milliárd forint uniós forrás érkezett Brüsszelből az államkasszába, míg az 

uniós projektek finanszírozásának a költségvetés 710,6 milliárd forintot 

fizetett ki. 

A májusi 3,9 százalékról júniusban 3,4 százalékra lassult az áremelkedés 

üteme. Az év hatodik hónapjában az élelmiszerek ára 5,8 százalékkal, a 

szeszes italok, dohányáruké 7,1 százalékkal, míg a szolgáltatásoké 

3,1 százalékkal emelkedett. Ezzel szemben az üzemanyagok ára az 

előző év azonos időszakához viszonyítva 1,3 százalékkal csökkent. 

Forint hozamgörbe (%) 

 

Forrás: Datastream 
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Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

Nem változtatott július eleji ülésén a Lengyel Nemzeti Bank irányadó rátáján, így az 

alapkamat továbbra is 1,5 százalék Lengyelországban. Emellett a jegybank elfogadta 

a júliusi inflációs jelentést. Az előrejelzés szerint a lengyel gazdaság a tavalyi 

5,1 százalék után idén 4,5 százalékkal növekedhet majd ezt követően 2021-ig 

fokozatosan 3,5 százalékra lassulhat a bővülés. A lassulás oka elsősorban a 

Lengyelország külső piacain érezhető gyengülő üzleti környezet, illetve az EU-s 

források felhasználásának kifutása. Ezt részben ellensúlyozzák a kormány által 

bejelentett fiskális intézkedések, a szociális támogatások növelése és az 

adócsökkentések, amelyek növelik a fogyasztást. Az adócsökkentések közül 

kiemelendő, hogy Lengyelországban augusztus elsejétől a 26 év alattiak mentesülnek 

18 százalékos személyi jövedelemadó fizetés alól évi 85,5 ezer zloty (kb. 6,5 millió 

forint) keresetig. Az infláció ezzel szemben a tavalyi 1,6 százalékról idén 

2,0 százalékra, majd jövőre 2,9 százalékra gyorsulhat és csak 2021-ben csökkenhet 

vissza kicsivel a jegybanki cél fölé, 2,6 százalékra.  

A májusi 1,2 százalékról júniusra 1,3 százalékra emelkedett az infláció üteme az 

eurózónában, míg az Európai Unióban 1,6 százalékon stagnált. Az euróövezetben az 

energiaárak 1,7 százalékkal, az élelmiszerek, az alkohol és a dohánytermékek árai 

1,6 százalékkal, míg a szolgáltatások árai szintén 1,6 százalékkal emelkedtek. Ezzel 

szemben az ipari termékek árának 0,3 százalékos emelkedése lassította az inflációt. 

Az uniós tagországok közül Görögországban (0,2 százalék) nőttek leglassabb 

ütemben az árak, de a nagyobb tagországok közül Spanyolországban (0,6 százalék) 

és Olaszországban (0,8 százalék) sem érte el az infláció értéke az 1 százalékot. Ezzel 

szemben Franciaországban 1,4, Németországban pedig 1,5 százalékkal nőttek az 

árak, míg az Egyesült Királyságban a pénzromlás üteme megegyezett a jegybanki 2 

százalékos céllal. A legmagasabb inflációt Romániában regisztrálták (3,9 százalék), 

őket Magyarország (3,4 százalék) és Lettország (3,1 százalék) követte. 

SZIGMA indikátoraink 

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

hatodik havában is negatív tartományban tartózkodott, vagyis júniusban trend alatti 

mértékben bővült a gazdaság. Az ipar belföldi értékesítése 2019 májusában 

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

exportértékesítés 7,3 százalékkal bővült. Az ipar új belföldi rendelései esetében 3,9, az 

új exportrendelések esetében pedig 2,6 százalékos növekedést figyeltek meg 2018 

májusához képest. A fentiek fényében az ipar kibocsátása várhatóan támogatni fogja a 

hazai gazdaság bővülését. A hó végi építőipari szerződésállomány tekintetében 

8,1 százalékos mérséklődés következett be, amelyet a tavalyi magas bázis indokol. A 

létesítendő új nem lakóépületek száma 2,8 százalékkal maradt el a tavaly májusi 

szinttől. 

A hazai gazdaság rövidtávú teljesítményével szembeni várakozásainkat kifejező 

SZIGMA LEAD indikátor alapján októberig trend alatti mértékben bővülhet majd a 

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

Climate index az előző hónaphoz viszonyítva 0,5, míg az előző év azonos 

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

SZIGMA indikátorunk 

alapján trend alatti 

mértékben nő a 

gazdaság.  

Kismértékben 

1,3 százalékra 

emelkedett az infláció 

üteme az eurózónában 

júniusban.  
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gazdaság romló makrogazdasági mutatói indokolják, amely alapján a hazai kibocsátás 

bővülését a külső környezet kismértékben lassíthatja a következő hónapokban. A 

kiskereskedelem ugyan lassabb mértékben, de tovább növekedett 2019 májusában is, 

így a gazdasági növekedést támogató szerepe javulhat a korábbi hónapokban 

tapasztaltakhoz képest. Az Eurostat által mért fogyasztói bizalmi index 1,2 indexponttal 

javult májushoz képest, míg 3,3 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 

Májusban az ipar termelése kiemelkedő mértékben, 8,7 százalékkal haladta meg az 

egy évvel korábbit a nyers, és 6,1 százalékkal a munkanaphatástól megtisztított 

adatok szerint. Áprilishoz képest az ágazat teljesítménye 1,4 százalékkal emelkedett. 

Az ipari értékesítés volumene éves alapon májusban 8,9 százalékkal bővült. Ezen 

belül a belföldi értékesítések 9,2, az export értékesítések pedig 8,8 százalékkal 

növekedtek. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

 

8,7 százalékkal nőtt az 

ipar teljesítménye. 
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Az iparon belül a csekély súlyú bányászat termelése az előző hónapoknál kisebb 

mértékben, 15,2 százalékkal növekedett. Eközben a feldolgozóipar kibocsátása 8,7, az 

energiaiparé pedig 10,4 százalékkal emelkedett. A feldolgozóipar ágazatai közül a 

legnagyobb növekedést (18,6 százalék) az ipari gép, berendezés üzembe helyezése, 

javítása ágazat érte el, melyet a járműgyártás (17,2 százalék) és a villamos 

berendezése gyártása (11,8 százalék) ágazatok termelésbővülése követett. 

7,7 százalékkal csökkent azonban a vegyipar termelése, míg a textilipar kibocsátása 

4,4 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A KSH által megfigyelt ágazatok 

rendelésállománya 7,1 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, mely alapján az 

ágazat termelésének további növekedése várható. A növekedés teljes egészében az 

export rendelések növekedésének köszönhető (7,7 százalék), a belföldi rendelések 

stagnáltak. Az új rendelések volumene 2,8 százalékkal haladta meg az egy évvel 

korábbit, melyen belül az új belföldi rendelések 3,9 százalékkal, az új export 

rendelések pedig 2,6 százalékkal növekedtek. 

Az előző hónapokban megszokottnál lassabban, de így is dinamikusan, 

26,3 százalékkal nőtt az építőipar kibocsátása májusban. Az ágazat termelése az egy 

hónappal korábbihoz képest 0,6 százalékkal csökkent. Ezt a májusi csapadékos és az 

átlagosnál hidegebb időjárás magyarázza. Az éves alakú bővülés mindkét 

építményfőcsoportban hasonló volt: az építmények építése 27,0, az egyéb 

építményeké pedig 25,7 százalékkal növekedett. A KSH tájékoztatása szerint az 

előbbihez elsősorban ipari és raktárépületek építése, az utóbbihoz pedig út- és 

vasútépítések járultak hozzá. Az építőipar szerződésállománya immár harmadik 

hónapja marad el az egy évvel korábbitól, most a csökkenés mértéke 8,1 százalék. 

Ezen belül az épületekre vonatkozó szerződésállomány 38,4 százalékkal növekedett, 

míg az egyéb építményekre vonatkozó 19,1 százalékkal visszaesett. Az új 

szerződések volumene 1,1 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, melyen belül 

az épületeké 24,0 százalékos csökkenést, az egyéb építményeké pedig 

11,9 százalékos növekedést mutattak. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2019. májusban a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers adatok 

szerint 3,0, a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 2,6 százalékkal haladta meg 

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

jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 1,0, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi 

Májusban 

26,3 százalékkal bővült 

az építőipar 

kibocsátása. 

Májusban 

3,0 százalékkal nőtt a 

kiskereskedelmi 

forgalom. 
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üzletekben 4,8, az üzemanyag-kiskereskedelemben pedig 0,8 százalékkal emelkedett 

az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene 2018 májusához 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 folytatta az évek óta tartó, 

dinamikus bővülést májusban is: 2018 májusához képest 37,9 százalékkal emelkedett 

a forgalma a naptárhatástól megtisztított adatok alapján. Jelentős növekedést figyeltek 

meg az iparcikk jellegű vegyes szaküzletek forgalmában (8,0 százalék), valamint 

növekedett a gyógyszer, gyógyászati termék szaküzletek forgalma is (2,7 százalék). A 

textil, ruházati és lábbeli üzletek eladási volumene 2,1 százalékkal csökkent, míg az 

illatszer üzleteké 2,9 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. A 

naptárhatástól megtisztított adatok alapján 2019 májusában az élelmiszer jellegű 

vegyes üzletek esetében 2,2 százalékos bővülést, a bútor, műszaki cikk üzletekében 

mindössze 0,1 százalékos növekedést, míg a számítástechnika és egyéb iparcikk 

esetében 1,9, a használtcikkek esetében pedig 7,1 százalékos csökkenést figyeltek 

meg. Az élelmiszer, ital, dohányáru üzletek eladási volumene 3,0 százalékkal csökkent 

az előző év azonos időszakának értékéhez képest, míg a könyv, újság, papíráru 

üzletek esetében 1,0 százalékkal mérséklődött a forgalom. A gépjármű-

üzemanyagforgalom pedig 0,8 százalékkal haladta meg a 2018 májusi eladási 

volument. 

Májusban az áprilisi csökkenést követően a szezonálisan kiigazított adatok alapján 

ezer fővel 4 millió 513 ezer főre emelkedett a foglalkoztatottak száma. Ez éves szinten 

több mint 43 ezer fős bővülést jelent. A foglalkoztatás növekedésével együtt az aktívak 

száma havi alapon 2, míg éves alapon 33 ezer fővel emelkedett. Így az év ötödik 

hónapjában a foglalkoztatási ráta 60,8, míg az aktivitási ráta 63,0 százalékot tett ki a 

15-74 éves korosztályban. A munkanélküliek szezonálisan kiigazított száma májusban 

minimálisan, ezer fővel 159 ezer főre emelkedett, míg részarányuk 3,4 százalékon 

stagnált. Az alkalmazotti statisztika alapján, az alkalmazottak szezonálisan kiigazított 

száma áprilisban az előző hónaphoz képest 9 ezer fővel 3 millió 175 ezer főre 

emelkedett. Emögött elsősorban a versenyszféra továbbra is erős munkaerőkereslete 

áll: a legalább 5 főt foglalkoztató vállalakozások körében 9 ezer fővel, a non-profit 

szervezetek esetében ezer fővel bővült, míg a közszférában ezer fővel csökkent az 

állományi létszám. A közfoglalkoztatás keretében dolgozók száma az előző hónaphoz 

képest 5 ezer fővel 102 ezer fő közelébe emelkedett áprilisban, éves szinten azonban 

160 ezer fő alatt a 

munkanélküliek száma. 



SZÁZADVÉG GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. HAVI JELENTÉS 

 
5 

így is több mint 34 ezer fős létszámcsökkenést figyeltek meg a Start 

munkaprogramokban. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Az év negyedik hónapjában a bruttó átlagkereset az előző év azonos időszakához 

viszonyítva 9,0 százalékkal 371 100 forintra emelkedett. Ezen belül is a 

versenyszektor bérei egyrészt a minimálbéremelés, másrészt a munkaerőhiány miatt 

10,3 százalékkal 389 600 forintra emelkedtek, míg a közszférában csupán 3,6 

százalékkal (330 700 forintra) emelkedett az átlagos kereset. A nettó átlagkereset a 

családi adókedvezményeket is figyelembe véve 9,1 százalékkal 254 300 forintra 

emelkedett. A nettó reálbér így a 3,9 százalékos inflációt is figyelembe véve 5 

százalékkal emelkedett áprilisban, amely 2015 decembere óta a leglassabb ütem. 

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

 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Külső egyensúly 

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

3,8 százalékkal, míg az importé 7,0 százalékkal emelkedett éves bázison. A 

külkereskedelmi mérleg többlete 245 millió eurót tett ki, így az előző év azonos 

hónapjához képest 238 millió euróval mérséklődött. 

A versenyszektorban 

10,3 százalékkal nőtt az 

átlagos kereset. 

Áprilisban 

mérséklődött, míg 

májusban emelkedett 

külkereskedelmi 

termékforgalom 

többlete. 



SZÁZADVÉG GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. HAVI JELENTÉS 

 
6 

Áprilisban az egy évvel korábbihoz képest a gépek és szállítóeszközök kivitele 

3,2 százalékkal, behozatala 2,0 százalékkal növekedett. A feldolgozott termékek 

exportvolumene 1,0 százalékkal, míg az importvolumene 6,7 százalékkal emelkedett. 

Az energiahordozók importvolumene 20 százalékkal, míg exportvolumene 

1,9 százalékkal csökkent. Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek exportvolumene 

10 százalékkal, míg importvolumene 11 százalékkal bővült.  

A 2019 májusára vonatkozó első becslés alapján a külkereskedelmi mérleg aktívuma 

678 millió eurót tett ki. Ez 185 millió euróval több, mint az egy évvel korábbi érték. Az 

export euróban számított értéke 4,5 százalékkal, míg az importé 2,6 százalékkal nőtt 

éves összevetésben. 

7. ábra Külkereskedelmi egyenleg (millió euró) 

 

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

 

A folyó fizetési mérleg egyenlege 2019 májusában 244,6 millió eurót tett ki. A 2019. év 

első öt hónapjában mért 357,1 millió euró jelentősen alulmúlja az előző év január-

májusában mért értéket (1 482,9 millió euró). 

Költségvetési helyzet 

2019 első félévében az államháztartás központi alrendszere 390,0 milliárd forint 

deficitet, az éves előirányzat 39,1 százalékát halmozta fel. Ezen belül a központi 

költségvetés 467,3 milliárd forintos hiánnyal, míg az elkülönített állami pénzalapok 

61,0, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 16,3 milliárd forint többlettel zártak. 

A költségvetési folyamatokat változatlanul az emelkedő adóbevételek, illetve a hazai 

és uniós forrásból megvalósuló beruházások érdemi támogatása határozzák meg. 

2019 januárja és júniusa között 22,4 százalékkal (397,4 milliárd forinttal) több bevétel 

származott általános forgalmi adóból, mint az előző év azonos időszakában. A 

személyi jövedelemadóból származó bevételek 10,0 százalékkal (105,4 milliárd 

forinttal), a jövedéki adóból származó bevételek 9,1 százalékkal (45,3 milliárd forinttal), 

míg a nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékokból származó 

bevételek 10,2 százalékkal (260,1 milliárd forinttal) haladták meg a 2018. január–

júniusi halmozott teljesülést. 

2019 júniusáig összesen 346,6 milliárd forint bevétel érkezett Brüsszelből az 

államkasszába, míg folytatódott az uniós projektek finanszírozásának 

megelőlegezése: a költségvetés a kedvezményezettek részére az év első hat 

hónapjában összesen 710,6 milliárd forintot fizetett ki. A hazai forrásból finanszírozott 

Az első félévben az éves 

előirányzat 

39,1 százalékát érte el a 

költségvetés hiánya. 
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beruházásoknál kiemelkedőek a Modern Városok Program fejlesztései, a vasúthálózat 

korszerűsítése, a Pest megyét érintő projektek támogatása, a turizmus fejlesztését 

célzó intézkedések, illetve a vállalkozások beruházásainak ösztönzése. 

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

 

Forrás: NGM 

 

A 2020. évi költségvetés 

A 2020-as költségvetésről szóló törvényjavaslatot Varga Mihály 

pénzügyminiszter 2019. június 4-én terjesztette be az Országgyűlés elé, a 

zárószavazásra pedig július 12-én került sor. A Kormány az előterjesztett 

költségvetés tervezésekor a gazdasági növekedés fenntartását, az ország 

biztonságának garantálását, a családok támogatását és a teljes 

foglalkoztatottság elérését tartotta szem előtt. A következő kormányzati ciklus 

meghatározó gazdaságpolitikai célja továbbra is a pénzügyi stabilitás 

fenntartása, továbbá előtérbe helyezi a demográfiai intézkedéseket, valamint a 

versenyképesség erősítését és a termelékenység javítását. 

A 2020. évi költségvetésitörvény-javaslatban megfogalmazottak szerint a 

következő évben a maastrichti kritériumok alapján számított GDP-arányos 

államháztartási hiány 1,0 százalékon teljesülhet, az államadósság pedig 

68,6 százalékról 65,5 százalékra csökkenhet. 

A jövő évi költségvetés fő intézkedései az alábbiak: 

1. Folytatódik a Családvédelmi Akcióterv kivitelezése, melynek 

eredményeképp jövőre 2 228 milliárd forint áll majd rendelkezésre a magyar 

családok támogatására. Az Akcióterv főbb intézkedései: a Babaváró támogatás, 

a csok kedvezményes hitel bővítése, a gyermekes családosok jelzáloghitelének 

átvállalása, a nagycsaládosok autóvásárlási programja, a bölcsődeépítések, a 

négygyermekes anyák személyijövedelemadó-mentessége, a nagyszülői gyed 

és a teljes körű, ingyenes tankönyvellátás. 

2. Jövőre 380 milliárd forintot biztosítanak a családi adókedvezményre és az 

első házasok kedvezményére. 
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3. A falusi csok, valamint a kedvezményes hitellehetőségek biztosításán túl 

adó-visszatérítési támogatást igényelhetnek a kistelepüléseken új ingatlant 

építők, a használt lakóingatlant felújítók és bővítők egészen 5 millió forint 

összegig. 

4. Folytatódnak az egészségügy területén a bérfejlesztések, növelik a 

rendészeti igazgatási alkalmazottak illetményét, a bölcsődei humán erőforrás 

anyagi elismerését, az Országgyűlésről szóló törvényben meghatározott 

képviselői juttatásokat, a köztisztviselők illetményét, valamint az Állami 

Számvevőszék foglalkoztatottjainak illetményét. Ezenfelül sor kerül majd a 

kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti illetményemelés következő 

ütemére is. A törvényjavaslatban ágazati életpályákra és bérintézkedésekre 

152,2 milliárd forintot különítettek el. 

5. Tovább csökken a Start munkaprogram kerete 40 milliárd forinttal. 

6. A nyugellátásra fordítható költségvetési források 135,6 milliárd forinttal 

emelkednek, valamint 20,4 milliárd forintot különítettek el nyugdíjprémium 

fizetésére. 

7. Az uniós forrásokból megvalósuló fejlesztések mellett tovább folytatódnak 

a jelentős, részben vagy egészben hazai forrásokból biztosított fejlesztési 

projektek, például az országos közúthálózat felújítása, bővítése és a Modern 

Városok Program fejlesztései. 

8. Folytatódik az adócsökkentés és az adóadminisztráció csökkentése. A 

kisvállalati adó mértéke 13 százalékról 12 százalékra csökken, a reklámadó 

kulcsát 2019. július 1-jétől 2022-ig 7,5 százalékról 0 százalékra viszik le, a 

szálláshely áfakulcsa pedig 18 százalékról 5 százalékra mérséklődik. A csekkes 

átutalások 20 ezer forintig mentesülnek az illetékfizetési kötelezettség alól, 

valamint 6 ezer forint nagyságú illetékmaximumot vezetnek be. A kkv-k 

beruházási tevékenységének ösztönzése érdekében a fejlesztési 

adókedvezmény értékhatára 3 év alatt kedvezőbbé válik, valamint a 2020. 

január 1-jétől bejelentett beruházások vonatkozásában megszűnnek a létszám- 

és bérköltség feltételek. Jövőre megszűnik a társasági adó, az innovációs 

járulék és az energiaellátók jövedelemadója esetében az adófeltöltési 

kötelezettség, azok befizetése az adóbevallással egy időben válik esedékessé. 

A mezőgazdasági őstermelők többsége mentesülni fog a szociális hozzájárulási 

adó negyedévenkénti bevallásának és adóelőleg-fizetésének kötelezettsége 

alól. Megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adó, illetve egyszerűsödik a helyi 

iparűzési adóhoz köthető adózói adminisztráció. A nemzetközi sportszervezetek 

munkavállalói számára lehetővé teszik az egyszerűsített közteherviselési 

hozzájárulást, a sportdiplomácia keretében adott juttatások pedig adómentessé 

válnak. Az egészségügyi szolgáltatási járulék összegét 7 500 forintról havi 

7 710 forintra emelik. A behajthatatlan követelések után visszaigényelhetővé 

válik az áfa meghatározott feltételek teljesülése mellett. Folytatódik továbbá a 

dohánytermékek jövedéki adójának az emelése: 2020-ban még két lépésben 

emelkedik majd a dohánytermékeket terhelő jövedéki adó nagysága, így 2021-

re várhatóan elérjük az Unióban előírt minimális adó szintjét. 
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Monetáris folyamatok 

2019 júniusában 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 7,1 százalékkal, míg az élelmiszereké 5,8 százalékkal nőtt 

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

a dohányáruk ára 9,5 százalékkal nőtt 2018 azonos időszakához viszonyítva a korábbi 

jövedékiadó-emelés eredményeként.  

Az élelmiszerek 5,8 százalékos átlagos áremelkedéséhez jelentősebb mértékben járult 

hozzá a burgonya 48,3 százalékos, a friss zöldség 31,6 százalékos, a liszt 

11,4 százalékos, a sertéshús 12,1 százalékos és a kenyér 8,0 százalékos 

áremelkedése. Csökkentette az élelmiszerek átlagos inflációját a tojás (–2,6 százalék), 

a tej (–5,7 százalék), és a kávé (–4,3 százalékos) árcsökkenése. A tej árcsökkenését 

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

magyarázza. 

9. ábra Infláció alakulása (éves változás százalékban) 

 

Forrás MNB, Századvég 

Az egyéb cikkek, üzemanyagok ára átlagosan 0,9 százalékkal nőtt júniusban, amelyet 

elősegített az újság, folyóirat 8,5 százalékos, a tanszer, írószer 6,0 százalékos és a 

kulturális cikkek 4,5 százalékos áremelkedése. Ellenben visszafogta azt a 

járműüzemanyagok 1,3 százalékos és az edény, konyhafelszerelés 0,7 százalékos 

árcsökkenése. A háztartási energia átlagos áremelkedése júniusban 1,2 százalék volt 

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

gáz ára 13,1 százalékkal, a tűzifáé 8,0 százalékkal, a széné 7,8 százalékkal 

emelkedett egy év alatt. Továbbra sem változott az elektromos energia, a vezetékes 

gáz, illetve a távfűtés ára. 

Júniusban a szolgáltatások ára átlagosan 3,1 százalékkal nőtt, amelyhez hozzájárult a 

taxi szolgáltatás 11,6 százalékos, a lakbér 9,7 százalékos, a lakásjavítás,  

-karbantartás 11,8 százalékos, a belföldi üdülés 7,0 százalékos, valamint az 

egészségügyi szolgáltatás 5,9 százalékos áremelkedése. Mérsékelte a szolgáltatások 

átlagos áremelkedését a telefon, internet, illetve a hírközlés 0,3 százalékos 

árcsökkenése. A ruházkodási cikkek ára átlagosan 1,0 százalékkal, a tartós 

fogyasztási cikkek ára átlagosan 0,4 százalékkal nőtt egy év alatt. Utóbbi esetében az 

új személygépjárművek ára 6,4 százalékkal nőtt, míg a használtaké 6,8 százalékkal 

csökkent. 

3,4 százalékra lassult a 

pénzromlás üteme 

júniusban. 
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Az MNB által közölt inflációs alapmutatók közül a maginfláció 3,8 százalékot, az 

indirekt adóktól szűrt maginfláció 3,5 százalékot jelzett júniusban. A keresletérzékeny 

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

hatodik hónapjában. 

 

Az EKB Kormányzótanácsa és a Fed kamatokról határozó Nyíltpiaci Bizottsága 

(FOMC – Federal Open Market Committee) az elmúlt időszakban nem ülésezett. 

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 0,1 százalékkal, míg a lengyel zlotyé 0,2 százalékkal gyengült 

az euróval szemben. Az országkockázati felár (az 5 éves CDS) 1-1 bázisponttal 

Csehországban 42 bázispontra, míg Lengyelországban 62 bázispontra csökkent. 

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

értéke 2 bázisponttal 81 bázispontra emelkedett, míg az elmúlt hónapban a forint 

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

százalékkal, míg az amerikai dollárral szemben 0,6 százalékkal gyengült. Az időszak 

végén így egy svájci frank 294, egy amerikai dollár 289, míg egy euró 326 forintba 

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

állampapír-állomány 81 milliárd forinttal emelkedett, és az időszak végén 4412 milliárd 

forintot tett ki. 

A magyar jegybank Monetáris Tanácsa júliusban 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 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. A 

jegybank az elmúlt időszakban 1 725 milliárd forintról 1 704 milliárdra csökkentette a 

devizaswap állományt, azaz 21 milliárd forinttal csökkentette a forint kínálatot. 

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

futamidőknél a hozam 3-5 bázisponttal emelkedett. Az éves hozam 3 bázisponttal 

Nem változtak a 

kamatkondíciók az 

eurózónában és az USA-

ban. 

Gyengültek a régiós 

valuták az euróval 

szemben. 

Csökkentette az MNB a 

devizaswap állományt. 
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21 bázispontról 18 bázispontra csökkent. A hozamgörbe közepén 4 bázisponttal 

0,93 százalékra csökkent a 3 éves hozam. Az 5 éves benchmark papírnál a 

referenciahozam 11 bázisponttal 1,53 százalékra zsugorodott. A hozamgörbe hosszú 

végénél pedig a 10 éves állampapír hozama 27 bázisponttal 2,47 százalékra, míg a 

15 éves állampapír hozama 46 bázisponttal 3,01 százalékra esett. A rövidebb 

lejáratoknál az alacsony hozamok a likviditásbőségnek köszönhetőek. A hosszabb 

lejáratok csökkenő hozamai pedig illeszkednek a nemzetközi trendekbe. 

Az ÁKK által kibocsátott szuperállampapírból (MÁP+) a lakosság közel 1 200 milliárd 

forint értékben vásárolt. Június elejétől nyílt lehetősége a kedvező, a futamidő során 

folyamatosan emelkedő kamatozású állampapír jegyzésére. A lakosság az első heti 

kiemelkedő érdeklődés után hetente kb. 100 milliárd feletti értékben jutott az új 

állampapírhoz. A pénzügyi eszközök átrendezésére vonatkozó részletes adatok ugyan 

nem állnak rendelkezésre, de 570 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapír 

állomány.  

Az államadósság devizaaránya 2019. május végére enyhén nőve 19,0 százalékra 

emelkedett, amely érték az ÁKK 2019. évi finanszírozási tervben meghatározott 

sávban (10-20 százalék) található. 

11. ábra A forint hozamgörbe alakulása (%) 

 

Forrás: ÁKK, Századvég 

 
Az elmúlt időszakban nem volt előre meghirdetett időpont a nagy nemzetközi 

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

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

forinthitel felvét 33,6 milliárd forintnak felelt meg. A devizahitelek tranzakcióinak nettó 

értéke 48,7 milliárd forintot tett ki, azaz a nem pénzügyi vállalatok májusban 

devizahiteleik állományát növelték. A kettő eredőjeként adódó áprilisi teljes nettó 

hitelfelvétel (szezonálisan igazítva) 84,5 milliárd forintnak felelt meg. 

Növelték forint és 

devizahitel 

állományukat is a 

vállalatok májusban. 
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12. ábra Vállalati hitelfelvétel (milliárd forint) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 

 
A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 102,9 milliárd forintot tett ki, 

ami 36,6 milliárddal kisebb összeg az előző havi értékhez képest. Az újonnan nyújtott 

euróhitelek összege 37,5 milliárd forint volt, ami 45,5 milliárd forinttal alacsonyabb az 

áprilisi értéknél. A vállalati szektor kismértékben növelte tehát árfolyamkockázati 

kitettségét. 
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Századvég előrejelzés1 

13. 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 

 

 

14. 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. 


