
5,3 százalékkal nőtt a GDP az 

első negyedévben 
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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 

292 

A KSH első becslése alapján a magyar gazdaság 

teljesítménye az első negyedévben ismét meghaladta a 

várakozásokat és 5,3 százalékkal volt nagyobb, mint egy 

évvel korábban. A szezonálisan és munkanaphatással 

kiigazított mutató 5,2 százalékot tett ki.  

Május 15-én az Eurostat még csak 20 ország növekedési adatait tette 

közzé, ez alapján azonban a magyar bővülés mind az éves, mind a 

negyedéves (1,5 százalék) adatok alapján a leggyorsabb volt az Európai 

Unióban. Bár a KSH az első becsléskor még nem tájékoztat a növekedés 

összetevőiről, ismert, hogy az első negyedévben termelési oldalról az 

ipar, feldolgozóipar és a piaci alapú szolgáltatások járultak hozzá 

leginkább a növekedéshez.  

Márciusban az ipar kibocsátása jelentős mértékben, 8,0 százalékkal 

haladta meg az egy évvel korábbit. Az iparon belül ki kell emelni a 

villamos berendezés gyártása ágazat (28,5 százalék), a 

gyógyszergyártás (19,8 százalék), az egyéb feldolgozóipar 

(13,9 százalék) és a járműgyártás (12,8 százalék) termelésnövekedését. 

Az építőipar teljesítménye márciusban 67,6 százalékkal nőtt, amelyet a 

magas kereslet mellett az ágazat technológiájának fejlődése, a kedvező 

időjárás és az alacsony bázisidőszaki adat magyaráz. 

Felhasználási oldalról a beruházások növekedése és a fogyasztás 

bővülése lehetett meghatározó. Az utóbbit továbbra is a bérek inflációt 

nagymértékben meghaladó átlagos emelkedése segíti. Februárban a 

bérek átlagosan 12,8 százalékkal emelkedtek, ami az infláció hatását is 

figyelembe véve 8,8 százalékos reálbér-emelkedést jelent. 

Forint hozamgörbe (%) 

 

Forrás: Datastream 
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Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

Az első negyedévben az Európai Unió GDP-je éves alapon 1,5 százalékkal, míg az 

eurózónáé 1,2 százalékkal nőtt, amely ütem megegyezik a tavalyi utolsó 

negyedévessel. Ezzel szemben a negyedéves növekedésben 0,2 százalékpontos 

gyorsulás történt rendre 0,5, illetve 0,4 százalékra. Az USA gazdasága eközben az 

idei első negyedévben 3,2 százalékkal bővült, miközben az elemzők csupán 2,1 

százalékos növekedést valószínűsítettek. A világ legnagyobb gazdasága 

kiegyensúlyozott ütemben növekedett az idei év elején: felhasználási oldalról nőzve 

minden tényező érdemben hozzájárult a bővüléshez. A legnagyobb szerepe a 

kereskedelmi háború ellenére a nettó exportnak volt, az export 3,7 százalékos 

növekedése és az import 3,7 százalékos visszaesése önmagában 1,03 százalékpontot 

adott a bővüléshez. A várakozásokat jelentős mértékben meghaladta a Japán 

gazdaság növekedése is, az évesített negyedéves adatok alapján 2,1 százalékkal nőtt, 

miközben az elemzők minimális bővülésre, esetleg visszaesésre számítottak. A japán 

gazdaság motorja a beruházások voltak, míg az külkereskedelem kiemelkedően 

rosszul teljesített, az export 9,4, míg az import 17,2 százalékkal esett vissza. 

Az Európai Unióban tovább lassult és már csak 1,1 százalékot (a negyedik 

negyedévben még 1,2 százalék volt) tett ki a foglalkoztatás éves növekedési üteme az 

első negyedévben, míg az eurózónában 1,3 százalékos bővülést mértek, amely 

megegyezik az utolsó negyedéves adattal. Negyedéves alapon mindkét gazdaságban 

0,3 százalékkal nőtt a foglalkoztatás a szezonálisan kiigazított adatok alapján. Ezzel 

együtt is tovább csökkent a munkanélküliségi ráta márciusban az Európai Unióban 6,4, 

míg az eurózónában 7,7 százalékra. Előbbi 0,8, míg utóbbi 0,6 százalékpontos 

csökkenést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva. Gyors ütemben 

mérséklődik a munkanélküliek részaránya a magas rátával rendelkező országokban: 

Görögországban egy év alatt 2,1 százalékponttal 18,5 százalékra (januári adat), míg 

Spanyolországban 1,9 százalékponttal 14,0 százalékra egy év alatt. A legalacsonyabb 

munkanélküliségi rátát továbbra is Csehországban mérik (1,9 százalék), őket 

Németország (3,2 százalék) és Hollandia (3,3 százalék) követte az év harmadik 

hónapjában. 

SZIGMA indikátoraink 

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

negyedik hónapjában nulla közelében tartózkodott, vagyis áprilisban a gazdaság épp a 

trendnek megfelelő mértékben bővült. Az ipar belföldi értékesítése 2019 márciusában 

2,3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét, míg az 

exportértékesítés 4,0 százalékkal növekedett. Az ipar új belföldi rendelései esetében 

5,1, míg az új exportrendelések esetében 16,9 százalékos bővülést figyeltek meg éves 

alapon. A fentiek fényében az ipar kibocsátása várhatóan támogatni fogja a hazai 

gazdaság növekedését. A hó végi építőipari szerződésállomány esetében 1,2 

százalékos csökkenés ment végbe 2018 márciusához viszonyítva, amelyet főleg a 

tavalyi magas bázis és a kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs kivezetése indokol. A 

létesítendő új nem lakóépületek száma 6,6 százalékkal haladta meg az előző év 

azonos időszaki adatot. 

A magyar gazdaság a 

trendnek megfelelő 

ütemben bővülhetett 

áprilisban. 

Az Európai Unió 

gazdasága 1,5, az 

Egyesült Államoké 

3,2 százalékkal bővült. 
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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, míg az előző év azonos 

időszakához képest 2,9 indexponttal mérséklődött. 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 márciusában 

is, így a gazdasági növekedést támogató szerepe javulhat a korábbi hónapokban 

tapasztaltakhoz képest. Az Eurostat által mért fogyasztói bizalmi index 1,0 indexponttal 

romlott márciushoz, míg 6,9 indexponttal 2018 áprilisához képest. Az index –4,0 

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 várunk. 

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

 

Forrás: Századvég 

 

Reálgazdaság 

2019 első negyedévében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) első becslése szerint a 

magyar gazdaság éves GDP növekedési üteme 5,3 százalékot mutatott a nyers és 5,2 

százalékot a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján. Ezzel az 

időszaki GDP bővülés üteme valamivel meghaladta az 5,1 százalékos elemzői 

konszenzust. A szezonálisan kiigazított adatok alapján európai uniós összevetésben 

Magyarország felülmúlta az EU (1,5 százalék), illetve az eurózóna (1,2 százalék) GDP 

növekedési ütemének az átlagát is. Az Európai Unióban Magyarország teljesített a 

legkiemelkedőbben a bruttó hazai termék tekintetében 2019 I. negyedévében, 

megelőzve Románia 5,1, illetve Lengyelország 4,6 százalékos növekedését. Az előző 

negyedévhez képest 1,5 százalékkal bővült a magyar GDP a naptár- és szezonális 

hatásoktól megtisztítva. 

A növekedéshez az ipar, az építőipar és a piaci alapú szolgáltatások járultak hozzá a 

legnagyobb mértékben. 2019 első negyedévében a turizmuson belül, a kereskedelmi 

szálláshelyek bruttó árbevétele folyó áron 6,5 százalékkal, míg a kiskereskedelmi 

termékforgalom naptárhatástól megtisztított adatai alapján 6,6 százalékkal haladta 

meg az előző év azonos időszakát. Az építőipar termelési volumene 48,2 százalékkal, 

az ipari termelésé pedig 6,1 százalékkal nőtt egy év alatt a havi indexek átlagában. Az 

5,3 százalékkal nőtt a 

magyar GDP. 
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ipari termelés volumene régiós összehasonlításban továbbra is kiemelkedő volt 

Közép-Magyarországon (9,8 százalék): Pest megyében 8,7 százalék, Budapesten 

pedig 10,8 százalékos volumennövekedés volt az első negyedévben. Nagyobb 

növekedést ért el az ipari termelés volumenében továbbá Észak-Alföld (10,7 százalék) 

és a Dunántúl (5,6 százalék) is. Dél-Alföld volt az egyetlen régió, ahol csak minimális 

volt az ipari termelés volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva (0,7 

százalék). 

2. ábra GDP-növekedés 2019 I. negyedévében az EU-ban (év/év, %) 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. Előzetes becslés. 

Forrás: Eurostat 

Márciusban kiugró mértékben, 8,0 százalékkal nőtt az ipar teljesítménye az előző év 

azonos időszakához képest a nyers és a munkanaphatástól megtisztított adatok 

szerint egyaránt. Februárhoz képest a szezonálisan és naptárhatástól megtisztított 

adatok szerint az ágazat kibocsátása 1,0 százalékkal lett magasabb. Az ipar 

értékesítése 5,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, melyen belül a belföldi 

értékesítések 2,4 százalékos, az export értékesítések pedig 7,7 százalékos 

növekedést mutattak. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Az iparon belül továbbra is jelentős a csekély súlyú bányászat termelésnövekedése 

(67,6 százalék), de érdemben nőtt a feldolgozóipar kibocsátása Is (7,8 százalék), az 

energiaiparé azonban 5,7 százalékkal visszaesett. A feldolgozóipar alágazatai közül a 

8.0 százalékkal nőtt 

márciusban az ipari 

termelés. 
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legnagyobb bővülést a villamos berendezés gyártása ágazat érte el (28,5 százalék), 

ezt követte a gyógyszergyártás (19,8 százalék), az egyéb feldolgozóipar (13,9 

százalék) és a járműgyártás (12,8 százalék) termelésnövekedése. Mérséklődött 

ugyanakkor a textilipar (8,5 százalék), a vegyipar (4,1 százalék), a kokszgyártás, 

kőolaj-feldolgozás (2,8 százalék) és a gépgyártás (0,7 százalék) teljesítménye. A KSH 

által megfigyelt ágazatok teljes rendelésállománya 10,6 százalékkal nőtt, melyen belül 

a belföldi rendelések volumene 1,9 százalékkal visszaesett, míg az export rendeléseké 

11,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Jelentősen nőtt az új rendelések 

volumene is: 15,2 százalékkal, melyen belül a belföldi új rendelések 5,1, az export új 

rendelések pedig 17,0 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit, így tehát 

folytatódhat az ipar teljesítményének növekedése a következő hónapokban is. 

Márciusban rekordot döntött az építőipar éves alapú volumennövekedése: a 67,6 

százalékos bővüléshez a kereslet magas szintje és a technológiai fejlesztések mellett 

hozzájárult az alacsony bázisidőszaki adat és a kedvező időjárás is. Az előző 

hónaphoz képest ugyanakkor az ágazat teljesítménye 2,5 százalékkal csökkent. 

Mindkét építményfőcsoport termelése jelentősen bővült éves összevetésben: az 

épületeké 62,3, az egyéb építményeké 78,8 százalékkal. A KSH tájékoztatása szerint 

az épületeknél ipari, lakó- és irodaépületek építése, az egyéb építményeknél pedig út- 

és vasútépítések, valamint az energetikai beruházások okozták a növekedést. Az 

ágazat termelési árai az I. negyedévben nagymértékben, 10,2 százalékkal 

emelkedtek, melyen belül az épületeknél 12,4, az egyéb építményeknél 8,3 

százalékos árnövekedést mért a KSH. A jövő szempontjából kedvezőtlen előjel, hogy 

az ágazat szerződésállománya 1,2 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól, 

melyen belül az épületek 50,7 százalékos növekedést, az egyéb építmények pedig 

14,5 százalékos csökkenést mutatnak. A márciusban kötött új szerződések volumene 

2,5 százalékkal volt nagyobb, mint egy évvel korábban, melyen belül az épületek 40,8 

százalékos növekedést, az egyéb építmények pedig 24,1 százalékos csökkenést 

mutattak. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2019. márciusban a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers adat 

szerint 4,9, a naptárhatástól megtisztított adatok szerint – főként a húsvéthatásnak 

köszönhetően – 5,9 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit. 2019 

harmadik hónapjában az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi 

üzletekben 1,0, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben és az üzemanyag-

Több mint 

kétharmadával nőtt az 

építőipar termelése. 

Márciusban 

4,9 százalékkal nőtt a 

kiskereskedelmi 

forgalom volumene. 
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kiskereskedelemben egyaránt 14,3 százalékkal nőtt az értékesítés naptárhatástól 

megtisztított volumene 2018 márciusához viszonyítva. 

A csomagküldő és internetes szaküzletek forgalma folytatta az évek óta tartó, 

dinamikus bővülést márciusban is: 2018 márciusához képest 34,9 százalékkal 

emelkedett a forgalma a naptárhatástól megtisztított adatok alapján. Növekedést 

figyeltek meg az iparcikk jellegű vegyes (17,5 százalék) szaküzletek forgalmában, míg 

a gyógyszer, gyógyászati termék szaküzletek forgalma 0,4 százalékkal csökkent. A 

textil, ruházati és lábbeli üzletek eladási volumene 14,4 százalékkal, míg az illatszer 

üzleteké 1,3 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. A 

naptárhatástól megtisztított adatok alapján 2019 márciusában az élelmiszer jellegű 

vegyes üzletek esetében 1,0, a számítástechnika és egyéb iparcikk esetében 10,5, 

míg a bútor, műszaki cikk üzletekében 18,1, a használtcikkek esetében pedig 12,9 

százalékos növekedést figyeltek meg. Az élelmiszer, ital, dohányáru üzletek eladási 

volumene 0,8 százalékkal bővült az előző év azonos időszakának értékéhez képest, 

míg a könyv, újság, papíráru üzletek esetében 7,3 százalékkal mérséklődött a 

forgalom. A gépjármű-üzemanyagforgalom pedig 14,2 százalékkal haladta meg a 2018 

márciusi eladási volument. 

5. ábra Kiskereskedelmi forgalom volumene (2016. január = 100%) és bizalmi 

indexe 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Eurostat, Századvég 

 

Egy év alatt 62 ezer fővel 4 millió 497 ezer főre emelkedett a foglalkoztatottak száma a 

márciusi adatok alapján. A foglalkoztatás növekedésével együtt közel 50 ezer fővel 

nőtt az aktívak száma az előző év azonos időszakához viszonyítva, így a 15-74 éves 

korosztályban az aktivitási ráta 62,8 százalékot tett ki, amely 2010 azonos 

időszakához viszonyítva 8,4 százalékpontos növekedést jelent. A munkanélküliek 

száma egy év alatt 12 ezer fővel 166 ezer főre csökkent, míg rátájuk 0,3 

százalékponttal 3,6 százalékra mérséklődött. Az intézményi statisztikák alapján az 

alkalmazottak száma februárban éves alapon 1,5 százalékkal nőtt, amelyen belül a 

legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében 3,5 százalékos létszámbővülés, míg 

a költségvetési szférában 3,6 százalékos létszámcsökkenés valósult meg. Érdemben 

nem csökkent tovább a közfoglalkoztatottak száma, februárban 111,6 ezren dolgoztak 

a Start munkaprogramok keretében, azonban az előző év azonos időszakához 

viszonyítva ez is több mint 30 ezer fős csökkenést jelent. 

Az aktívak 3,6 százaléka 

nem rendelkezett 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

12,8 százalékra gyorsult a bruttó átlag kereset növekedési üteme februárban a januári 

10,6 százalék után. A versenyszektorban 13,0 százalékkal, míg a költségvetési 

szférában 11,9 százalékkal emelkedett az átlagos kereset. Előbbi esetében a 

minimálbér és a garantált bérminimum év eleji 8-8 százalékos emelése, valamint a 

munkaerőhiány, míg utóbbi esetében az állami bérrendezések játszottak jelentős 

szerepet a keresetek alakulásában. A nettó átlagkereset a bruttó keresettel 

megegyező ütemben 12,8 százalékkal közel 230 ezer forintra, míg a családi 

adókedvezményeket is figyelembe véve 237,3 ezer forintra emelkedett. Ez 

reálértékben 8,8 százalékos növekedés jelent egy év alatt. 

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

 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Külső egyensúly 

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

6,2 százalékkal, míg az importé 7,3 százalékkal emelkedett éves bázison. A 

külkereskedelmi mérleg többlete 816 millió eurót tett ki, így az előző év azonos 

hónapjához képest 26 millió euróval mérséklődött. 

Februárban az egy évvel korábbihoz képest a gépek és szállítóeszközök kivitele 9,0 

százalékkal, behozatala 7,7 százalékkal növekedett. A feldolgozott termékek 

Csökkent a 

külkereskedelmi többlet 

novemberben. 

A nettó reálbér 8,8 

százalékkal nőtt 

februárban. 



SZÁZADVÉG GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. HAVI JELENTÉS 

 
7 

exportvolumene 2,7 százalékkal, míg az importvolumene 5,4 százalékkal emelkedett. 

Az energiahordozók importvolumene 11 százalékkal visszaesett, míg exportvolumene 

5,2 százalékkal nőtt. Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek exportvolumene 7,7 

százalékkal, míg importvolumene 7,4 százalékkal bővült.  

A 2019 márciusára vonatkozó első becslés alapján a külkereskedelmi mérleg aktívuma 

677 millió eurót tett ki. Ez 21 millió euróval kevesebb, mint az egy évvel korábbi érték. 

Az export euróban számított értéke 4,9 százalékkal, míg az importé 5,6 százalékkal 

nőtt éves összevetésben. 

8. ábra Külkereskedelmi egyenleg (millió euró) 

 

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

 

A folyó fizetési mérleg egyenlege 2019 márciusában 207,5 millió eurót tett ki. A 2019. 

év első negyedévében mért 237,9 millió euró jelentősen alulmúlja az előző év első 

negyedévében mért értéket (630,9 millió euró). 

Költségvetési helyzet 

2019 negyedik hónapjában az államháztartás 102,9 milliárd forint többlettel zárt, így az 

első négy havi halmozott hiány 39,0 milliárd forinton alakult. Ebből a központi 

költségvetés hiánya 80,7 milliárd forintot tett ki, míg a társadalombiztosítás pénzügyi 

alapjai 8,6, az elkülönített állami pénzalapok pedig 33,1 milliárd forint többletet értek el. 

Az első négy hónapban a költségvetési folyamatokat az emelkedő adóbevételek, 

illetve a hazai ás uniós forrásból megvalósuló beruházások jelentős támogatása 

határozták meg. 

Az első négy hónapban 

39,0 milliárd forint volt 

az államháztartás 

hiánya. 
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9. ábra Költségvetési egyenleg (Január-április, milliárd forint) 

 

Forrás: NGM 

 

2019. január–április között általános forgalmi adóból 349,3 milliárd forinttal (31,6 

százalékkal), jövedéki adóból 36,5 milliárd forinttal (11,9 százalékkal), míg személyi 

jövedelemadóból 55,5 milliárd forinttal (7,9 százalékkal) több bevétele keletkezett az 

államháztartásnak, mint a megelőző év azonos időszakában. Éves alapon mérve nőtt 

a biztosítottak által fizetett nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékokból 

származó bevétel is, amely 160,9 milliárd forinttal (9,5 százalékkal) haladta meg az 

előző évi teljesülést. 

A 2014–2020-as uniós költségvetési ciklushoz tartozó programok bevételei 305,9 

milliárd forintot tettek ki, míg az ezekhez köthető kiadások 489,3 milliárd forintot értek 

el. A költségvetés jelentős összegekkel támogatja a hazai beruházásokat is (Modern 

Városok Program, egyes vállalati kapacitásbővítő és munkahelyteremtő 

nagyberuházások). 

Monetáris folyamatok 

2019 áprilisában 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 8,5 százalékkal, míg az élelmiszereké 5,2 százalékkal nőtt 

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

a dohányáruk ára 12,7 százalékkal nőtt 2018 azonos időszakához viszonyítva a 

korábbi jövedékiadó-emelés eredményeként. 

Az élelmiszerek 5,2 százalékos átlagos áremelkedéséhez jelentősebb mértékben járult 

hozzá a burgonya 83,6 százalékos, a friss zöldség 37,2 százalékos, a liszt 11,2 

százalékos, a péksütemény 9,7 százalékos, a hal 8,2 százalékos, a kenyér 8,0 

százalékos, az éttermi étkezés 6,7 százalékos, illetve az alkoholmentes üdítőitalok 4,8 

százalékos áremelkedése. Az alkoholmentes üdítőitalok árnövekedésére hatást 

gyakorolt a januárban hatályba lépő népegészségügyi termékadó megemelése. 

Mérsékelte az élelmiszerek átlagos inflációját a tojás (–8,5 százalékos), a cukor (–3,6 

százalékos), a tej (–6,2 százalékos), a friss hazai és déligyümölcs (–6,8 százalékos) 

és a kávé (–3,2 százalékos) árcsökkenése, valamint a zsiradékok 1,1, a szalonna 2,6, 

a sajt 2,7, valamint a sertéshús 2,2  és a baromfihús 1,1 százalékos áremelkedése. A 

Áprilisban 3,9 százalék 

volt az infláció. 
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tej árcsökkenését az UHT és ESL tejek áfájának 18 százalékról 5 százalékra való 

mérséklése magyarázta. 

Az egyéb cikkek, üzemanyagok ára átlagosan 4,1 százalékkal nőtt áprilisban, amelyet 

elősegített az újság, folyóirat 8,3 százalékos, a tanszer, írószer 5,4 százalékos, a 

lakásjavító-karbantartó cikkek 4,5 százalékos és a járműüzemanyagok 6,9 százalékos 

árnövekedése. Ellenben visszafogta azt a gyógyszer, gyógyáru 1,4 százalékos 

áremelkedése és a tankönyv 2,1 százalékos árcsökkenése. A háztartási energia 

átlagos áremelkedése áprilisban 1,2 százalék volt az előző év azonos időszakához 

viszonyítva. A háztartási energián belül, a palackos gáz ára 13,8 százalékkal, a tűzifáé 

8,0 százalékkal, a széné 7,8 százalékkal, míg a brikett, kokszé 3,8 százalékkal 

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

gáz és a távfűtés ára. 

10. ábra Infláció alakulása (éves változás százalékban) 

 

Forrás MNB, Századvég 

 

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

taxi szolgáltatás 11,6 százalékos, a lakbér 8,9 százalékos, az autópályadíj, 

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

külföldi üdülés 6,8 százalékos, az egészségügyi szolgáltatás 5,5 százalékos és a 

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

átlagos áremelkedését a telefon, internet 0,2 százalékos, a szerencsejáték 0,7 

százalékos, illetve a társasházi közös költség 2,0 százalékos áremelkedése. A tartós 

fogyasztási cikkek ára átlagosan 0,7 százalékkal, míg a ruházkodási cikkeké 0,4 

százalékkal nőtt egy év alatt. Előbbi esetében az új személygépjárművek ára 7,7 

százalékkal nőtt, míg a használtaké 6,0 százalékkal csökkent. 

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

indirekt adóktól szűrt maginfláció 3,4 százalékot jelzett áprilisban. A keresletérzékeny 

infláció 3,4 százalékot, a ritkán változó árú termékeké 3,7 százalékot jelzett az év 

negyedik hónapjában 

Az EKB Kormányzótanácsa és a Fed kamatokról határozó Nyíltpiaci Bizottsága 

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

régióban a cseh jegybank 2019. május 2-i ülésén 25 bázisponttal 2 százalékra emelte 

irányadó kéthetes kamatát a magasabb inflációs környezet miatt. 

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

cseh korona árfolyama jóformán nem változott, míg a lengyel zlotyé 0,4 százalékkal 

Kamatot emelt a cseh 

jegybank. 
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gyengült az euróval szemben. Az országkockázati felár (az 5 éves CDS) 

Csehországban 3 bázisponttal 43 bázispontra nőtt, míg Lengyelországban 66 

bázisponton stagnált. 

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

 

Forrás: Reuters 

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

értéke 1 bázisponttal 86 bázispontra csökkent, míg az elmúlt hónapban a forint 

árfolyama a svájci frankkal szemben 2,5 százalékkal, az euróval szemben 1,2 

százalékkal, míg az amerikai dollárral szemben 1,6 százalékkal gyengült. Az időszak 

végén így egy svájci frank 288, egy amerikai dollár 291, míg egy euró 325 forintba 

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

állampapír-állomány 34 milliárd forinttal emelkedett, és az időszak végén 4247 milliárd 

forintot tett ki. 

A magyar jegybank Monetáris Tanácsa áprilisban 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. 

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. Az áprilisi 3,9 

százalék adószűrt maginfláció megjelenése után tovább csökkentette a jegybanki 

devizaswapok mértékét, amely így 1810 milliárd forintról 1725 milliárd forintra változott. 

A piac egyelőre nem vár kamatemelést májusban sem, azonban további szigorítás 

történhet a devizaswapokat és a kamatfolyosó szélességét illetően a közeli jövőben. 

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

futamidőknél a hozam 0 és –1 bázispont közötti értékekkel módosult. A hozamgörbe 

közepén 7 bázisponttal csökkent a 3 éves hozam. Az 5 éves benchmark papírnál a 

referenciahozam 2 bázisponttal zsugorodott. A hozamgörbe hosszú végénél pedig a 

10 éves állampapír hozama 4 bázisponttal, míg a 15 éves állampapír hozama 2 

bázisponttal esett. A rövidebb lejáratoknál az alacsony hozamok a likviditásbőségnek 

köszönhetőek. A hosszabb lejáratok alacsonyabb hozamai pedig illeszkednek a 

nemzetközi trendekbe. 

A hazai pénzpiaci 

mutatók vegyesen 

alakultak. 

Nem változtatott 

irányadó rátáján az 

MNB. 
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Az államadósság devizaaránya az elmúlt időszakban (2019. április végén) 18,8 

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

meghatározott sávban (10-20 százalék) található. 

Az elmúlt időszakban Moody’s nem tett nyilatkozatot a nagy nemzetközi hitelminősítők 

közül a magyar államadósság besorolásáról. 2019. május 3-án a hitelminősítő nem 

nyilatkozott, így a magyar államadósság a befektetésre javasolt kategóriában, annak 

csak az első fokán található a Moody’s-nál. 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 márciusában a szezonálisan kiigazított adatok alapján a banki 

nettó forinthitel felvét 45,0 milliárd forintnak felelt meg. A devizahitelek tranzakcióinak 

nettó értéke 31,6 milliárd forintot tett ki, azaz a nem pénzügyi vállalatok márciusban 

devizahiteleik állományát növelték. A kettő eredőjeként adódó márciusi teljes nettó 

hitelfelvétel (szezonálisan igazítva) 75,9 milliárd forintnak felelt meg.   

13. ábra Vállalati hitelfelvétel (milliárd forint) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 

 
A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 179,4 milliárd forintot tett ki, 

ami 16,1 milliárddal nagyobb összeg az előző havi értékhez képest. Az újonnan 

nyújtott euróhitelek összege 60,0 milliárd forint volt, ami több, mint 18,3 milliárd forinttal 

Növelték márciusban a 

hitelállományukat a 

vállalatok. 
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magasabb a februári értéknél. A vállalati szektor kismértékben növelte 

árfolyamkockázati kitettségét. 

A pénzforgalom trendjei és az azonnali átutalás bevezetése 

Magyarországon  

A pénzforgalmi folyamatok jellemzésére a hazai jegybank három mutatót 

használ. Az átutalások GDP arányos összegében van a legkisebb különbség az 

európai uniós országok átlaga és Magyarország között. Sőt, ha figyelembe 

vesszük a határon átnyúló átutalásokat is, akkor ebben az összevetésben 

Magyarország 20 százalékos GDP arányos értékét csak Csehország, az 

Egyesült Királyság, Lengyelország, Hollandia és Luxemburg múlta felül 2016-

ban. A vásárlások elektronikus fizetésénél az éves lakossági fogyasztás 

arányos érték alig több, mint az ötöde volt a 2016. évi adat és ezzel 

Magyarország csak 8 országot előzött meg az Európai Unióban. A legnagyobb 

szokásbéli különbség a közüzemi és egyéb szolgáltatások számláinak 

elektronikus fizetésénél található, mivel az EU 2016. évi adata majdnem 

kétszerese volt a hazainak. A számlafizetéseknél a közelmúltban lezajlott 

fejlesztéseknek (Magyar Postánál a sárga és fehér csekkek fizetésének 

elektronizálása és a mobilfizetési megoldások alkalmazása) köszönhetően 

2017-ben már a számlák 43,9 százalékát fizették ki készpénz használata nélkül. 

Azaz dinamikus felzárkózás figyelhető meg az EU átlagához. 

Táblázat: A magyarországi pénzforgalom fejlettségét jellemző 

mutatószámok alakulása uniós összehasonlításban 2014-2017 

(százalék) 

  Magyarország EU 

Mutató Számítás 2014 2015 2016 2017 2016 

Átutalások 
Átutalások éves összege/ 

GDP 
14,2 14,5 16,0 16,2 17,7 

Vásárlások 

elektronikus 

fizetése 

Bankkártyás és egyéb 

elektronikusan fizetett 

vásárlások éves 

összege / Éves 

lakossági fogyasztás 

14,8 17,4 20,7 24,3 35,9 

Közüzemi és 

egyéb 

szolgáltatások 

számláinak 

elektronikus 

fizetése 

Csoportos beszedések 

és egyéb elektronikus 

számlafizetések becsült 

éves összege / 

Számlafizetések becsült 

éves összege 

25,4 33,5 39,2 43,9 701 

Forrás: MNB, EKB, Eurostat 
1 Becsült érték az EU országok egy főre jutó csoportos beszedési adatai, és jegybanki elemzések alapján 

Magyarországon az eredeti tervekkel ellentétben a kereskedelmi bankok és a 

Pénzügyminisztérium javaslatára várhatón csak egy fél évvel később és nem 

2019. július 1-jén indul az azonnali fizetési szolgáltatás. Az azonnali átutalási 

rendszer bevezetésére vélhetően egy féléves tesztelési periódust követően 

kerül majd sor, hasonlóan az online pénztárgépek bevezetéséhez. A magyar 

gazdaság nemzetközi versenyképességének megőrzése illetve fejlesztése 

érdekében elengedhetetlen fontosságú az, hogy a hazai pénzforgalom is lépést 

tartson a nemzetközi fejlődéssel. Márpedig a fejlett pénzforgalommal 

rendelkező és gazdaságilag jelentős országokban az azonnali fizetési lehetőség 

már bevezetésre került vagy bevezetés alatt áll. 
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Azért lenne fontos és mindenképpen előnyös az azonnali fizetés bevezetése, 

mert az minden helyzetben képes lenne a készpénzes fizetéseknek megfelelő 

elektronikus alternatívát nyújtani. Európai tapasztalatok alapján megállapítható, 

hogy több országban is pozitívak a tapasztalatok. Angliában, Dániában és 

Svédországban kedvező átalakulás történt a pénzforgalom összetételében. 

Ugyanis elsősorban nem a kártyás fizetések alakultak át azonnali fizetésekké, 

hanem a sokkal költségesebb készpénzes fizetések száma csökkent. Az 

alacsonyabb készpénzforgalom pedig jelentős megtakarítást jelenthet. 
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Századvég előrejelzés1 

_ 

14. 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 

 

15. 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. 


