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Foglalkoztatottság és munkanélküliség, 2022. február 

 

• 2022. februárban1 a 15–74 éves foglalkoztatottak2 átlagos létszáma 4 millió 668 ezer fő volt.  

• 2022 második hónapjában1 a 15–74 éves munkanélküliek3 átlagos létszáma 185 ezer főt tett ki, míg 

a munkanélküliségi ráta értéke 3,8% volt.  

• 2021. december–2022. februárban4 a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos száma 4 millió 675 ezer 

fő volt, ez 101 ezer fős bővülést jelentett az egy évvel korábbihoz képest. A foglalkoztatottak közül  

4 millió 570 ezren tartoztak a 15–64 évesek korcsoportjába, ez 84 ezer fővel (1,9%-kal) volt magasabb a 

2020. december–2021. februárinál, a 74,0%-os foglalkoztatási arányuk pedig ugyanezen időszak alatt 

2,2 százalékponttal nőtt.  

A 15–74 éves foglalkoztatottak számának alakulása, 2021. december–2022. február 

Megnevezés 
Létszám, ezer 

fő 

Létszámváltozás 2020. december–
2021. februárhoz képest 

ezer fő % 

A hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozik 4 508,4 107,3 2,4 

Közfoglalkoztatotta) 78,6 -14,9 -15,9 

Magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagja 88,0 9,0 11,4 

Összesen 4 675,0 101,5 2,2 

Ebből: gyed, gyese miatt tartósan távol lévők 141,8 4,0 2,9 

             a)A válaszadó önbesorolása alapján. 

• A nők foglalkoztatási aránya szignifikánsabban emelkedett a férfiakénál (2,9 és 1,4 százalékpont), 

előbbieké 69,4, utóbbiaké pedig 78,5%-ra. (A férfiak foglalkoztatási arányának növekedését demográfiai 

okok magyarázzák.) 

• Mindhárom fő korcsoportban bővült a foglalkoztatás az előző évihez képest. A munkaerőpiacon kis 

létszámban jelen lévő, 15–24 évesek foglalkoztatási aránya 0,8 százalékponttal, 27,5%-ra, az ún. legjobb 

munkavállalási korú, 25–54 éveseké 2,0 százalékponttal, 87,8%-ra, míg az idősebb, 55–64 évesek 

foglalkoztatási szintje 3,8 százalékponttal, 64,6%-ra emelkedett.  

• 2021. december–2022. februárban4 a 15–64 éves munkanélküliek átlagos száma 31 ezer fővel (15%-

kal), 182 ezer főre csökkent, miközben a munkanélküliségi ráta 3,8%-os értéke 0,7 százalékponttal 

volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál. 

• Éves összehasonlításban a 15–64 éves nők és férfiak munkanélküliségi rátája egyaránt csökkent (0,9 és 

0,5 százalékponttal), annak szintje pedig megegyezett: 3,8%-ot tett ki. 

• A három fő korcsoport mindegyikét a munkanélküliség csökkenése jellemezte. A 15–24 éves fiatalok 

munkanélküliségi szintje 11,4%-ra, a 25–54 éveseké 3,3%-ra, míg az 55–64 éveseké  

3,2%-ra mérséklődött. 

                                                           
1 A KSH a havi becslés pontosságát továbbfejlesztett modell alkalmazásával javítja. A fő mutatóként használt háromhavi mozgóátlag 
számítását a módszertani fejlesztés nem érinti. Emiatt a modellbecsléssel pontosított havi adatok számított átlaga eltérhet a fő 
mutatóként közzétett háromhavi mozgóátlagtól. 
2 A nemzetközi meghatározás (ILO-definíció) szerint foglalkoztatott az, aki az adott héten legalább egy órányi, jövedelmet biztosító 
munkát végzett, illetve rendelkezett olyan munkahellyel, ahonnan átmenetileg (betegség, szabadság stb. miatt) volt távol, vagy aki a 
gyermekgondozási távollét – amelynek idején pénzbeli juttatásban részesül – előtt dolgozott és visszatérhet korábbi munkahelyére. 
3 A nemzetközi meghatározás (ILO-definíció) szerint munkanélküli az, akinek a) nincs munkája, b) az elmúlt 4 hétben aktívan 
keresett munkát, c) ha találna, 2 héten belül munkába tudna állni. 
4 Az ún. ILO-foglalkoztatottak/munkanélküliek átlagos létszáma az elmúlt 3 hónap során.   
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• A tartósan, vagyis a legalább egy éve munkanélküliek aránya 33,9%-ot ért el, a munkakeresés 

átlagos időtartama pedig 8,7 hónap volt.5  

 

Keresetek, 2022. január 

• 2022. januárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nemzetgazdasági szintű6 havi bruttó 

átlagkeresete 467 300 forint volt, ez 13,7%-kal haladta meg az előző év januárit. Az átlagkereset 

növekedés hátterében a már részben előre ütemezett béremelések, illetve a számottevő mértékű 

minimálbér- és garantáltbérminimum-emelés húzódik meg. A kedvezményekkel együtt számított nettó 

átlagkereset 322 100 forint volt, 14,8%-kal több az egy évvel korábbinál. (Az 1,1 százalékponttal 

nagyobb mértékű bérnövekedést elsősorban a 25 év alattiak részére meghatározott összegig biztosított 

adómentesség magyarázza.) 

• A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset becsült összege 

441 900 forintot ért el, ez egy év alatt 13,7%-kal növekedett. 

• A bruttó kereset mediánértéke 375 800 forintot tett ki, ami 13,1%-kal volt magasabb a  

2021. januárinál. 

• A közfoglalkoztatottak nélkül számított bruttó és a nettó átlagkereset azonos mértékben, 13,3%-kal 

nőtt az előző év januárhoz képest. Ezen belül a nettó átlagkereseti adatokat figyelembe véve a 

vállalkozásoknál alkalmazásban állók 317 400 forintot kerestek, 12,5%-kal többet az egy évvel 

korábbinál, míg a költségvetésben ugyanezen időszak alatt 12,3%-kal, 315 800 forintra emelkedtek a 

nettó átlagbérek. Utóbbi szektorban bekövetkezett átlagkereset-növekedés nagy részben az egyes 

előmeneteli rendszerekben előre ütemezett béremelések – köztük az egészségügyi szakdolgozók 

béremelésének, illetve a bírák, ügyészek illetményemelése – következménye. A nonprofit 

szervezeteknél dolgozók 328 300 forintos keresete 30,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Ennek 

a szektornak a jelentős keresetnövekedéséhez elsősorban az járult hozzá, hogy 2021. augusztus elejétől 

számos oktatási intézmény fenntartója megváltozott, a költségvetési szektorból ide kerültek át. 

A nettó átlagkeresetek alakulása, 2022. január 

 

                                                           
5 A 15–74 éves népességen belül. 
6 A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából 
jelentős nonprofit szervezeteknél. 

Megnevezés 

Összesen Közfoglalkoztatás nélkül 

forint 
változás az előző év azonos 

időszakához képest, % 
forint 

változás az előző év azonos 

időszakához képest, % 

Versenyszféra 317 100 12,5 317 400 12,5 

Költségvetés 290 000 12,8 315 800 12,3 

Nonprofit szervezetek 318 700 32,1 328 300 30,3 

Nemzetgazdaság összesen 310 700 13,7 317 700 13,3 

Ebből: közfoglalkoztatottak 65 500 20,2 X X 
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• A fogyasztói árak 7,9%-os emelkedése mellett a keresetek vásárlóereje egy év alatt 5,4%-kal nőtt, 

elmaradva az előző évi 6,6%-os bővüléstől. 

• A bruttó átlagkereset a teljes munkaidőben alkalmazásban álló férfiaknál 508 100, míg a nőknél  

427 200 forint volt, a növekedés mértéke egy év alatt 13,6 és 13,7%-ot ért el. 

• A teljes munkaidőben alkalmazásban álló fizikai foglalkozásúak bruttó átlagkeresete 339 500 forintot tett 

ki, 14,2%-kal többet a 2021. januárinál, miközben a szellemi munkakörben dolgozók bére 594 100 forint 

volt, ez egy év alatt 13,4%-kal nőtt. 

• 2022. januárban a nemzetgazdasági ágak kereseti rangsorát tekintve a legmagasabb nettó 

átlagkeresettel változatlanul az információ és kommunikáció, valamint a pénzügyi szolgáltatás területén 

munkát vállalók rendelkeztek (508 100 és 522 200 forint), míg a legalacsonyabbal a szálláshely-

szolgáltatás, vendéglátásban (201 700 forint), valamint a mezőgazdaság (232 000 forint) területén. 

Mindegyik nemzetgazdasági ágban nőtt a nettó átlagkereset az előző év januárhoz képest, 

legkiemelkedőbben – három alacsonyabb keresetű ágban – az egészségügy, szociális ellátás (28,3%), az 

egyéb szolgáltatás7 (24,8%) és a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (22,6%) területén, míg az 

energiaiparban a legkisebb mértékben, 2,4%-kal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Egyéb szolgáltatás: az érdekképviselet; a számítógép, személyi, háztartási cikk javítása; illetve az egyéb személyi 
szolgáltatás (pl. vegytisztítás, fodrászat, szépségápolás, temetkezés, vagy fizikai közérzetet javító szolgáltatás). 
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Fontosabb adatok 

Mutató 2021 
2021. II.  

n. év 
2021. III.  

n. év 
2021. IV 

n. év 

  
volumenváltozás az előző év azonos időszakához 

képest, % 

Bruttó hazai termék (GDP) 7,1 17,8 6,2 7,1 

Beruházás 4,2 8,5 12,6 0,2 

A háztartások tényleges fogyasztása 4,3 9,0 5,4 7,1 

  a GDP százalékában 

Kormányzati szektor nettó hitelnyújtása/-felvétele .. –1,9 –4,6 .. 

  ezer darab 

Az épített lakások száma 19,9 3,6 2,8 7,3 

          

Mutató 2021 
2021. okt–

dec. 
2021. nov–
2022. jan. 

2021. dec–
2022. febr. 

  a 15–64 éves népességen belül, % 

Munkanélküliségi ráta 4,1 3,7 3,8 3,8 

Foglalkoztatási arány 73,1 74,1 73,9 74,0 

  

          

Mutató 2021 2021. nov. 2021. dec. 2022. jan. 

  száma, fő 

Élveszületések 93 000+ 7 915+ 7 336+  6 602+ 

Halálozások 155 000+ 15 573+ 16 106+ 12 957+ 

Természetes szaporodás/fogyás –62 000+ –7 658+ –8 770+ –6 355+ 

  milliárd forint 

Külkereskedelmi termékforgalom   

behozatali értéke 42 100 4 070 3 786 3 789+ 

kiviteli értéke 42 781 4 056 3 648 3 712+ 

egyenlege 681 –14 –138 –77+ 

  változás az előző év azonos időszakához képest, % 

Ipari termelői árak 13,5 21,6 22,3 22,3 

Ipari termelés volumene 9,6 2,7 5,8 8,9 

Ipar belföldi értékesítésének volumene 11,4 7,1 10,9 13,1 

Ipari exportértékesítés volumene 8,9 –0,2 7,0 6,5 

Feldolgozóipari új rendelések volumene .. –1,9 20,8 1,6 

Építőipari termelés volumene 13,3 12,9 29,0 3,3 

Kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene 3,5 3,8 6,7 4,5 

Kereskedelmi szálláshelyek     

összes vendégei 8,8a) 347,1a) 868,8a) 631,6a) 

összes vendégéjszakái 11,3a) 292,1a) 630,1a) 445,9a) 

Alkalmazásban állók létszáma 3,1 2,9 3,1 2,8 

Bruttó átlagkereset, nominális 8,7 10,1 9,7 13,7 

Termékbehozatal volumene 8,3 –3,0 6,0 .. 

Termékkivitel volumene 7,8 –3,2 4,4 .. 

Fogyasztói árakb) 5,1 7,4 7,4 7,9 
a) A koronavírus okozta járvány miatti hiányos adatszolgáltatás következtében az adatok összehasonlíthatósága 
korlátozott. 
b) 2022. február: 8,3%. 
.. Nincs adat. 
+ Előzetes adat. 
– A jelenség nem fordult elő. 
 


