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Bruttó hazai össztermék 

GDP 

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2022 IV. negyedévében 0,4%-kal nőtt az 

előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és 

kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos időszakához képest 

0,8%-kal emelkedett, míg az előző negyedévhez mérten 0,4%-kal csökkent. 2022-ben a 

gazdaság teljesítménye – a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és 

kiegyensúlyozott adatok alapján egyaránt – 4,6%-kal meghaladta az előző évit. 

Az ipar teljesítménye 2,7, ezen belül a feldolgozóiparé 3,3%-kal bővült az előző év azonos 

időszakához képest. A feldolgozóipari ágazatok közül a legnagyobb mértékben a közúti 

jármű, illetve a villamos berendezés gyártása járult hozzá az ipar növekedéséhez, míg a 

vegyi anyag és vegyi termék gyártása fékezte leginkább az ipar bővülését. Az építőipar 

hozzáadott értéke 0,9%-kal nőtt, a mezőgazdaságé a súlyos aszály következtében 32,3%-

kal csökkent az előző év azonos időszakához mérten. 

A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 2,8%-kal nagyobb lett. A legerőteljesebb 

növekedés a szállítás, raktározás, valamint a humán-egészségügyi, szociális ellátás (egyaránt 8,0%) 

nemzetgazdasági ágban történt. Az ingatlanügyletek teljesítménye 5,9, a pénzügyi, biztosítási 

tevékenységé 5,3%-kal emelkedett. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység 

hozzáadott értékének volumene 3,6, a művészet, szórakoztatás, szabadidő, egyéb szolgáltatásé 

2,9%-kal nőtt. A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 2,4, az információ, kommunikáció 1,4, az 

oktatás 3,5%-kal bővült. A kereskedelem teljesítménye 1,3, a közigazgatásé 1,7%-kal csökkent az 

előző év azonos időszakához viszonyítva. 

A bruttó hazai termék 2022. IV. negyedévi, 0,4%-os növekedéséhez a szolgáltatások 1,7, az ipar 

0,5, az építőipar pedig 0,1 százalékponttal járult hozzá. A szolgáltatásokon belül leginkább az 

ingatlanügyletek, valamint a szállítás, raktározás (egyaránt 0,5 százalékponttal) növelte a GDP-t. A 

növekedést 1,0 százalékponttal fékezte a mezőgazdaság teljesítményének, valamint 0,9 

százalékponttal a termékadók és -támogatások egyenlegének csökkenése. 

A háztartások tényleges fogyasztása 1,7%-kal emelkedett az előző év azonos időszakihoz képest. A 

tényleges fogyasztás összetevői között legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 

2,1%-kal nőtt. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 1,8%-

kal nagyobb lett az egy évvel korábbinál. A hazai fogyasztási kiadások volumene a szolgáltatások 

esetén 5,0, a tartós és féltartós termékek körében 3,4–3,4%-kal bővült, a nem tartós termékek esetén 

viszont 2,2%-kal csökkent. A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 

0,2%-kal bővült, míg a közösségi fogyasztásé 4,5%-kal kisebb lett. A háztartásokat segítő nonprofit 

intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 0,6%-kal mérséklődött. 

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 0,7%-kal nőtt. 

A bruttó állóeszköz-felhalmozás a IV. negyedévben 8,6%-kal visszaesett az előző év azonos 

időszakához képest. Mind az építési beruházások, mind a gép- és berendezésberuházások volumene 

csökkent, az előbbi nagyobb mértékben. A beruházásokból legnagyobb arányban részesülő 

nemzetgazdasági ágak közül a feldolgozóiparban továbbra is emelkedett, az ingatlanügyletek és a 

szállítás, raktározás területén visszaesett a fejlesztések volumene. 

https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/gdp/gdp2212.html?utm_source=kshhu&utm_medium=banner&utm_campaign=theme-nemzeti-szamlak-gdp
https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/gdp/gdp2212.html?utm_source=kshhu&utm_medium=banner&utm_campaign=theme-nemzeti-szamlak-gdp
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A bruttó felhalmozás 2,4%-kal csökkent az egy évvel korábbi időszakhoz képest. 

A fogyasztási és a felhalmozási folyamatok révén a belföldi felhasználás a IV. negyedévben 

összességében 0,2%-kal mérséklődött. 

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában – folyó áron – 998 milliárd forintos passzívum 

keletkezett. Az export volumene nagyobb mértékben (9,8%-kal) bővült, mint az importé (9,2%). A 

külkereskedelem mintegy 84%-át kitevő áruforgalomban a kivitel 8,5, míg a behozatal 8,3%-kal 

nagyobb lett az egy évvel korábbinál. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a 

szolgáltatások (beleértve a turizmust is) exportja 15,6, importja 15,4%-kal nőtt az előző év azonos 

időszakához képest. 

A bruttó hazai termék 2022. IV. negyedévi, 0,4%-os növekedéséhez a végső fogyasztás 0,5 

százalékponttal járult hozzá, míg a bruttó felhalmozás 0,6 százalékponttal lassította azt. A 

külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 0,5 százalékponttal bővítette a gazdasági 

teljesítményt. 

2022 IV. negyedévében az előző negyedévhez képest, szezonálisan és naptárhatással 

kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján: 

• A gazdaság teljesítménye 0,4%-kal csökkent. 

• A termelési oldalon a mezőgazdaság teljesítménye 6,6, az építőiparé 2,1, a szolgáltatásoké 

0,1%-kal nőtt, az iparé 0,5%-kal mérséklődött. 

• A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási 

kiadásának volumene 0,3%-kal emelkedett. A kormányzattól származó természetbeni 

társadalmi juttatások és a közösségi fogyasztás volumene nem változott. A bruttó 

állóeszköz-felhalmozás 5,8%-kal csökkent. A külkereskedelemben az export volumene 0,9, 

az importé 1,4%-kal csökkent. 

2022-ben az előző évhez képest: 

• Az első becslés szerint a GDP értéke folyó áron 66 387 milliárd forint volt, volumene 4,6%-

kal nőtt az előző évhez képest. (A naptárhatással kiigazított adatok alapján is 4,6%-kal 

emelkedett a gazdaság teljesítménye.) 

• A termelési oldalon az ipar hozzáadott értékének volumene 5,4, az építőiparé 3,0, a 

szolgáltatásoké 7,2%-kal emelkedett, a mezőgazdaságé 31,2%-kal kisebb lett. 

• A GDP növekedéséhez a szolgáltatások 4,1, az ipar 1,0, az építőipar 0,2 százalékponttal 

járult hozzá. A mezőgazdaság 1,0 százalékponttal csökkentette a GDP növekedését. 

• A felhasználási oldalon a háztartások tényleges fogyasztása 6,0%-kal emelkedett, a 

közösségi fogyasztás 0,2%-kal mérséklődött, ezek együttes eredményeként a végső 

fogyasztás volumene 5,0%-kal magasabb lett. A bruttó felhalmozás 1,4, ezen belül a bruttó 

állóeszköz-felhalmozás 2,2%-kal bővült. Az export volumene 10,3, az importé 9,5%-kal 

nőtt. 

• A felhasználási oldalon a végső fogyasztás 3,5, a bruttó felhalmozás 0,4, míg a 

külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 0,7 százalékponttal járult hozzá a 

gazdaság növekedéséhez. 
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EXPORT-IMPORT 

Külkereskedelmi termékforgalom 

Decemberben 168 millió euró volt a termék-külkereskedelmi hiány, novemberhez képest az 

export kiigazított volumene 0,6-kal nőtt, míg az importé 5,0%-kal csökkent. 

2022. decemberben a kivitel volumene 3,5%-kal nagyobb, míg a behozatalé 1,0%-kal kisebb volt 

az előző év azonos időszakinál. A passzívum 168 millió euró volt, az egyenleg 190 millió euróval 

javult az egy évvel korábbihoz képest. Novemberhez viszonyítva az export szezonálisan és 

munkanappal kiigazított volumene 0,6%-kal nőtt, míg az importé 5,0%-kal csökkent. A kivitel 

értéke 11,2 milliárd euró (4552 milliárd forint), a behozatalé 11,4 milliárd euró (4619 milliárd forint) 

volt. 

2022 decemberben: 

Az egy évvel korábbihoz képest euróban kifejezve az export értéke 12, az importé 9,8%-kal nőtt. 

Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 8,8, a behozatalé 5,9%-kal bővült. A termék-

külkereskedelmi egyenleg 190 millió euróval javult (az első becslésben közöltnél 14 millió 

euróval kedvezőtlenebb). 

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 20, a behozatalban 

23%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 2,4%-kal romlott.  

A forint árfolyama az euróhoz mérten 11, a dollárral szemben 18%-kal gyengült. 

A gépek és szállítóeszközök 2021. decemberi áron számított kivitele 15, behozatala 1,0%-

kal nagyobb lett. A közúti jármű exportvolumene közel nyolcadával, importvolumene közel 

hetedével nőtt. Az irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés volumene exportoldalon közel 

hetedével emelkedett, míg importoldalon kismértékben mérséklődött. Az energiafejlesztő gép és 

berendezés exportvolumene ötödével, importvolumene több mint tizedével bővült. A 

híradástechnikai, hangrögzítő és lejátszó készülék volumenforgalma exportban több mint tizedével, 

importban több mint ötödével esett vissza. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a teljes kivitel 

növekedését 7,8 százalékponttal támogatta, a behozatal csökkenését pedig 0,4 százalékponttal 

mérsékelte. 

A feldolgozott termékek exportvolumene 7,6, importvolumene 0,2%-kal kisebb lett. Az 

exportoldali forgalomcsökkenéshez döntően az egyéb fémtermék és az egyéb feldolgozott termék 

forgalma járult hozzá. Az importoldal esetében a mérséklődést a gyógyszer, gyógyszerészeti termék 

is befolyásolta. A feldolgozott termékek árufőcsoport a teljes export volumennövekedését 2,4 

százalékponttal fékezte, az import mérséklődését 0,1 százalékponttal növelte. 

Az energiahordozók exportvolumene 27, importvolumene 24%-kal elmaradt az előző év 

azonos időszakitól. Az importoldali forgalomcsökkenéshez még a kőolaj és kőolajtermék járult 

hozzá. Az energiahordozók a teljes export növekedését 1,5 százalékponttal csökkentették, míg a 

teljes import mérséklődéséhez 3,5 százalékponttal járultak hozzá. 

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 7,9%-kal kisebb, míg a behozataláé 

5,5%-kal nagyobb lett. A mindkét oldali volumenváltozáshoz döntően a gabona és 

gabonakészítmény és a hús és húskészítmény járult hozzá. Ezen túlmenően az importoldali 

forgalomnövekedést az állati takarmány termékcsoport forgalma is befolyásolta. Az árufőcsoport 

https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/hu/document/kul2212
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által realizált volumenváltozás a teljes export növekedését 0,6 százalékponttal, az import 

csökkenését 0,3 százalékponttal mérsékelte. 

Az EU27 tagállamaiba irányuló kivitel volumene 4,8%-kal nőtt, míg az onnan érkező 

behozatalé 2,4%-kal csökkent. A termék-külkereskedelmi mérleg 712 millió euróval javult, 779 

millió eurós többlet keletkezett. Az export 75, az import 67%-át bonyolítottuk le ebben a 

viszonylatban. 

Az EU27-en kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 0,2%-kal 

mérséklődött, a behozatalé viszont 1,2%-kal bővült. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben 

a viszonylatban 522 millió euróval romlott, 947 millió eurós passzívumot mutatott. 

2022. január – decemberben  

A kivitel értéke 142,2 milliárd euró (55,6 ezer milliárd forint), a behozatalé 150,8 milliárd euró (59,0 

ezer milliárd forint) volt. 2022. január – decemberben az egy évvel korábbihoz képest a kivitel 

volumene 5,9, a behozatalé 6,4%-kal emelkedett. 

A termék-külkereskedelmi mérleg 10,2 milliárd euróval romlott, a hiány 8,6 milliárd eurót 

tett ki. 

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 23, a behozatalban 

32%-kal nőtt az előző év azonos időszakához mérten. A cserearány 6,5%-kal romlott. A forint az 

euróhoz képest 9,2, a dollárhoz viszonyítva 23%-kal gyengült. 

ÁHT EGYENLEG 

A kormányzati szektor egyenlege, 2022. I. félév és 2022. III. negyedév   

A GDP-arányos hiány 3,7%-os volt az első három negyedévben. Az előzetes adatok szerint 1825 

milliárd forint, a GDP 3,7%-a volt a kormányzati szektor 2022.  

I–III. negyedéves hiánya. Az egyenleg az előző év azonos időszakához képest 366 milliárd forinttal, 

GDP-arányosan 1,7 százalékponttal lett kedvezőbb. 

2022 I–III. negyedévében: 

A kormányzati szektor bevétele 20 048 milliárd, kiadása 21 872 milliárd forint volt. 

2022 I–III. negyedévében 2021 azonos időszakához képest: 

A bevételek 3971 milliárd forinttal, 24,7%-kal nőttek. A legnagyobb értékkel, 1281 milliárd forinttal, 

18,3%-kal a termelési adók bővültek, amelyen belül 966 milliárd forint (25,0%) volt az áfabevétel 

növekedése. A jövedelemadó-bevételek 1225 milliárd forinttal, 54,7%-kal haladták meg az egy évvel 

korábbit, elsősorban a gyermekes családoknak történt személyijövedelemadó-visszatérítés 

következtében (az eredményszemléletű elszámolás miatt a visszatérítés a bázisidőszaki értéket 

csökkentette). A társadalombiztosítási hozzájárulások 487 milliárd forinttal, 11,5%-kal lettek 

magasabbak. Az egyéb bevételek 975 milliárd forinttal, 37,6%-kal növekedtek. 

A kiadások 3605 milliárd forinttal, 19,7%-kal emelkedtek. A bővülés a kifizetett munkavállalói 

jövedelem esetében 743 milliárd forint (17,4%), a pénzbeni társadalmi juttatásokat illetően 755 

milliárd forint (17,7%) volt. A folyó termelőfelhasználás 503 milliárd forinttal, 16,0%-kal, a 

kamatkiadások pedig 325 milliárd forinttal, 35,5%-kal nőttek. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 4 

https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok#/hu/document/krm2209
https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok#/hu/document/krm2209
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milliárd forinttal, 0,2%-kal csökkent. A kormányzati szektor egyéb kiadásai 1283 milliárd forinttal, 

35,9%-kal lettek magasabbak. 

2022 III. negyedévében 2021 azonos időszakához képest: 

• A kormányzati szektor hiánya 932 milliárd forint, a GDP 5,4%-a volt. Az egyenleg 261 

milliárd forinttal, 0,5 százalékponttal lett kedvezőtlenebb az egy évvel korábbihoz 

viszonyítva. 

• A bevételek 1133 milliárd forinttal, 20,3%-kal nőttek. 

• A kiadások 1394 milliárd forinttal, 22,3%-kal emelkedtek. 

IPARI TELJESÍTMÉNY 

Ipar 

2022 decemberében az ipari termelői árak átlagosan 34,9%-kal emelkedtek az egy évvel 

korábbihoz képest. A belföldi értékesítés árai 62,9, az exportértékesítéséi 20,7%-kal nőttek. A 

belföldi értékesítés árainak gyorsabb növekedését a jelentős drágulást realizáló energiaipar 

részaránya okozta. Az energiaárak meredek emelkedése mellett az alapanyagok drágulásának és a 

forint gyengülésének is árfelhajtó hatása volt. 

2022 decemberében a 2021. decemberihez képest, a belföldi értékesítés árai átlagosan 62,9%-

kal magasabbak voltak, ezen belül a 62%-os súlyt képviselő feldolgozóiparban 34,5, a 33%-os súlyú 

energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 130%-kal emelkedtek. 

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra 

termelő ágazatokban együttesen 81,8, a beruházási javakat gyártókban 14,8, a fogyasztási cikkeket 

gyártókban 39,5%-kal növekedtek az árak. 

Az ipari exportértékesítési árak 20,7%-kal magasabbak voltak, ezen belül a 96%-os súlyt 

képviselő feldolgozóiparban 19,5, a 3,8%-os súlyú energiaiparban – a világpiaci árak drasztikus 

növekedése következtében - 42,9%-os volt a drágulás. 

2022-ben az előző évhez képest a belföldi értékesítési árak átlagosan 51,7, az exportértékesítési 

árak 24,5, az ipari termelői árak összességében 33,7%-kal emelkedtek. 

KERESKEDELEM 

Kiskereskedelem 

2022. decemberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 4,8, 

naptárhatástól megtisztítva 3,9%-kal csökkent az előző év azonos időszakihoz képest. 

Decemberben az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 8,3, a nem élelmiszer-

kiskereskedelemben 0,4%-kal csökkent, az üzemanyag-kiskereskedelemben 1,3%-kal emelkedett az 

értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene. 2022-ben a forgalom volumene – szintén 

naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 5,3%-kal nagyobb volt az előző évinél.  

2022. decemberben az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1765 milliárd forintot ért el. 

Az országos kiskereskedelmi forgalom 48%-a az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 

38%-a a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 14%-a az üzemanyagtöltő állomások üzemanyag-

forgalmában realizálódott. 

https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok#/hu/document/tar2212
https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok#/hu/document/tar2212
https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok#/hu/document/kis2212
https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok#/hu/document/kis2212
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2022-ben az előző évhez képest, naptárhatástól megtisztítva: A kiskereskedelem forgalmának 

volumene 5,3%-kal emelkedett. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 

1,5%-kal csökkent, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,8, az üzemanyag-

kiskereskedelemben 24,2%-kal nőtt az értékesítés volumene. 

INFLÁCIÓ 

Fogyasztói árak 

2022. decemberben a fogyasztói árak átlagosan 24,5%-kal haladták meg az egy évvel 

korábbit. Az elmúlt egy évben a háztartási energia és az élelmiszerek ára emelkedett a leginkább. 

A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 1,9%-kal nőttek, 2022-ben pedig átlagosan 14,5%-kal 

emelkedtek az előző évhez képest. 

12 hónap alatt, 2021. decemberéhez viszonyítva az élelmiszerek ára 44,8%-kal emelkedett, ezen 

belül leginkább a sajt (83,2%), a tojás (82,7%), a kenyér (81,1%), a vaj és vajkrém (79,4%), a 

tejtermékek (79,2%), az édesipari lisztesáru (71,0%), a száraztészta (70,8%), a margarin (58,0%), a 

péksütemények (57,2%), a tej (52,1%) és a baromfihús (51,5%) drágult. Átlag alatti mértékben a 

liszt (6,7%) és az étolaj (1,5%) ára nőtt. A háztartási energia 55,5%-kal drágult. Ezen belül a 

vezetékes gáz ára 97,8, a tűzifáé 58,6, a palackos gázé 48,7, az elektromos energiáé 27,8%-kal nőtt. 

A tartós fogyasztási cikkekért 13,6, ezen belül az új személygépkocsikért 24,1, a fűtő- és 

főzőberendezésekért 20,8, a konyha- és egyéb bútorokért 20,3, a szobabútorokért 18,7%-kal kellett 

többet fizetni. A szeszes italok, dohányáruk átlagosan 13,4, ezen belül a szeszes italok 21,3%-

kal drágultak. Az állateledelek ára 48,8, a mosó- és tisztítószereké 34,2, a lakásjavító és -karbantartó 

cikkeké 30,8, a testápolási cikkeké 28,5%-kal lett magasabb. A járműüzemanyagokért 27,0%-kal 

többet kellett fizetni. A szolgáltatások díja 9,5%-kal emelkedett, ezen belül a taxi 30,0, a lakásjavítás 

és -karbantartás 24,3, a járműjavítás és -karbantartás 22,6, a sport- és múzeumi belépők 22,0, a 

belföldi üdülés 20,9, a testápolási szolgáltatás 17,9%-kal került többe. 

1 hónap alatt, 2022. novemberhez viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 1,9%-kal nőttek. Az 

élelmiszerek 2,1%-kal drágultak, ezen belül a tej 7,2, a tejtermékek és a vaj, vajkrém egyaránt 6,2, a 

sajt 4,9, a büféáruk 4,0%-kal kerültek többe. Csökkent a – a hatósági ársapka által érintett 

termékkörbe bekerülő – tojás (7,9%), valamint a margarin (1,6%) ára. A háztartási energia ára 6,0%-

kal mérséklődött, ezen belül a vezetékes gázért 11,8%-kal kevesebbet kellett fizetni. A mosó- és 

tisztítószerek 2,5, az állateledelek 1,5, a lakásjavító és -karbantartó cikkek 1,2%-kal kerültek többe. 

A járműüzemanyagok a termékkörre vonatkozó hatósági ársapka megszüntetése következtében 

24,4%-kal drágultak. A szolgáltatások ára átlagosan 0,8%-kal nőtt, ezen belül a belföldi üdülési 

szolgáltatás 5,4, a sport- és múzeumi belépők 2,2, a testápolási szolgáltatás 1,0%-kal drágult. 

2022-ben az előző évhez képest a fogyasztói árak átlagosan 14,5%-kal nőttek, ezen belül a 

legnagyobb mértékben az élelmiszerek drágultak 26,0%-kal. A háztartási energia ára 21,7, a tartós 

fogyasztási cikkeké 12,2, az egyéb cikkeké 12,0, a szeszes italok, dohányáruké 9,9, a szolgáltatásoké 

7,1, a ruházkodási cikkeké 5,5%-kal emelkedett. A fogyasztói árak a nyugdíjas háztartások körében 

átlagosan 15,2%-kal nőttek. 

  

https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok#/hu/document/far2212
https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok#/hu/document/far2212
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FOGLALKOZTATÁS 

Foglalkoztatottak 

2022 decemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 704 ezer fő volt. 

2022. október–december az egy évvel korábbihoz képest a foglalkoztatottak létszáma 15 ezer 

fővel több, 4 millió 702 ezer fő volt. Míg a hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 16 

ezerrel, a külföldön dolgozóké pedig 13 ezerrel nőtt, addig a közfoglalkoztatottaké 14 ezerrel 

csökkent. 

A 15–64 évesek közül 4 millió 589 ezren minősültek foglalkoztatottnak, a korcsoportra jellemző 

foglalkoztatási ráta 74,5% volt. A férfiaknál a foglalkoztatottak létszáma lényegében nem változott, 

2 millió 428 ezer főt tett ki, foglalkoztatási rátájuk 78,8% volt. A nők esetében a foglalkoztatottak 

létszáma 11 ezerrel, 2 millió 161 ezer főre, a foglalkoztatási ráta 0,7 százalékponttal, 70,2%-ra 

emelkedett. 

A fiatalok (15–24 éves) korcsoportjában a foglalkoztatottak száma 271 ezer fő volt, 

foglalkoztatási rátájuk 0,4 százalékponttal, 27,6%-ra csökkent. Az ún. legjobb munkavállalási korú 

(25–54 éves) népesség körében a foglalkoztatási ráta lényegében nem változott, 88,1% volt, míg az 

idősebb (55–64 éves) korosztályban 2,7 százalékponttal, 66,8%-ra emelkedett. 

A 15–64 évesek körében a foglalkoztatás szintje a fővárosban volt a legmagasabb (79,0%), míg a 

legalacsonyabb érték (70,1%) Észak-Magyarországot jellemezte. A legjelentősebb növekedés a 

foglalkoztatási ráta értékében Észak-Magyarországon (2,3 százalékpont) volt, míg Nyugat-

Dunántúlon 0,9 százalékpontos csökkenés mutatkozott. 

BÉREK 

Keresetek 

2022-ben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete – a munkáltatók teljes 

körében – 500 000 forint, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 344 800 

forint volt, előbbi 17,4%-kal, utóbbi 18,1%-kal több, mint egy évvel korábban. 

2022 decemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete – a 

legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél, valamint a 

foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél – 581 900, a kedvezmények 

figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 400 300 forint volt. A bruttó átlagkereset 18,1, a 

nettó átlagkereset 18,7%-kal magasabb volt, mint egy évvel korábban.  

2022-ben a bruttó átlagkereset 515 800, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó 

átlagkereset 355 300 forintot ért el. 2022-ben a bruttó átlagkereset 17,5%-kal, a nettó átlagkereset 

18,2%-kal meghaladta az előző évit. 

2022 decemberben a nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 387 000, a kedvezményeket is 

figyelembe véve 400 300 forintot ért el. 

A bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyaránt 18,1%-kal nőtt. A 

kedvezmények (valamint az adó- és járulékmentességek) figyelembevételével számított nettó 

kereset 18,7%-kal növekedett az előző év azonos időszakához viszonyítva. A becsült rendszeres 

(prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 495 700 forint volt. 

https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok#/hu/document/fog2212
https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok#/hu/document/fog2212
https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok#/hu/document/ker2212
https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok#/hu/document/ker2212
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A reálkereset 5,1%-kal csökkent, a fogyasztói árak előző évhez mért 24,5%-os növekedése 

mellett. 

A bruttó kereset mediánértéke 447 800 forintot ért el, 18,0%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. 

A kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset mediánértéke 309 100 forint volt, 

18,9%-kal felülmúlta az előző év decemberit. 

2022. január–decemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete – a 

legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél, valamint a 

foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél – 515 800, közfoglalkoztatottak 

nélkül számolva 526 300 forint volt. 

A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 343 000, a kedvezményeket is figyelembe véve 355 300 

forintot tett ki. A bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyaránt 17,5, a 

kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset pedig 18,2%-kal nőtt az előző évhez 

képest. A jelentős mértékű növekedést elsősorban az egyes előmeneteli rendszerekben előre 

ütemezett és pótlólagos béremelések, valamint a 2022-ben végrehajtott minimálbér és garantált 

bérminimum emelése magyarázza. 

A bruttó átlagkereset a pénzügyi, biztosítási tevékenység ágban volt a legmagasabb (859 600 forint), 

a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén a legalacsonyabb (321 500 forint). A bruttó 

átlagkereset a teljes munkaidőben alkalmazásban álló férfiaknál 565 700, a nők esetében 467 900 

forint volt, ez a férfiaknál 18,1, a nőknél 16,5%-os növekedést jelent egy év alatt. A becsült 

rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 469 800 forint, 

16,3%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 

473 800, a költségvetésben 449 900, a nonprofit szektorban 499 000 forintot ért el, ami 15,0, 17,3, 

illetve 25,4%-os emelkedést jelent az előző évhez viszonyítva. A nonprofit szektor átlagot 

meghaladó rendszereskereset-növekedéséhez hozzájárult, hogy 2021. augusztus elejétől számos 

oktatási intézmény – fenntartójának változása miatt – a költségvetési szektorból ebbe a szektorba 

került, így az év első felében még jelentős bázishatás érvényesült. 

A reálkereset 2,6%-kal nőtt, a fogyasztói árak előző évhez mért 14,5%-os növekedése 

mellett. 

A bruttó kereset mediánértéke 403 100 forint volt, 15,2%-kal meghaladta az egy évvel 

korábbit. 

A kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset mediánértéke 280 600 forintot tett ki, 

17,2%-kal emelkedett az előző évhez képest. 

BERHÁZÁSOK 

Beruházások 

2022 IV. negyedévében 6,3%-kal csökkentek a beruházások. 

A beruházások volumene 2022 IV. negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva 6,3, 

az előző negyedévhez képest – szezonálisan kiigazítva – 5,5%-kal mérséklődött. A beruházások 

volumenét a költségvetés, a háztartások, valamint a vállalkozások egyaránt csökkenő 

aktivitása alakította. A tárgyidőszaki visszaesést a teljes nemzetgazdasági teljesítményt tekintve 

https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok#/hu/document/ber2212
https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok#/hu/document/ber2212
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legnagyobb részarányú feldolgozóipar számottevő bővülése mérsékelte a leginkább. 2022-ben 

összességében 1,0%-kal nőtt a beruházások volumene az előző évhez képest. 

A nemzetgazdasági beruházások szezonálisan kiigazított volumene az előző negyedévihez képest 

5,5%-kal csökkent. Ezen belül az építési beruházások szezonálisan kiigazított volumene 6,3%-kal, 

míg a gép- és berendezésberuházásoké 1,7%-kal zsugorodott. 

2022 IV. negyedévében az előző év azonos időszakához képest: 

A beruházási tevékenység volumene 6,3%-kal mérséklődött. Ezen belül a teljesítményérték több 

mint hattizedét képviselő építési beruházásoké 6,6, a megközelítően harmadát kitevő gép- és 

berendezésberuházásoké 5,5%-kal csökkent. A gépberuházásokon belül az importált gépek 

volumene, valamint a belföldi gyártásúaké egyaránt mérséklődött. 

A beruházási teljesítmény 54%-át megvalósító, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások 

körében a fejlesztések volumene 2,7%-kal csökkent. A beruházások általános visszaesését 

részben a nagyobb létszámú vállalatok okozták, ahol a külföldi érdekeltségű vállalkozások és az 

állami tulajdonú vállalatok egyaránt mérsékelték fejlesztéseiket. Ugyanakkor a beruházások 12%-

át realizáló költségvetési szerveknél a fejlesztések – jelentős mértékben – 28%-kal 

maradtak el a bázisidőszaktól, többek között az uniós forrásból finanszírozott projektek kisebb 

volumenű tárgyidőszaki megvalósítása miatt. Az egyéb (50 fő alatti vállalkozások, egyéni 

vállalkozások, nonprofit vállalatok, valamint a háztartások) kategóriába tartozók beruházási 

volumene 4,3%-kal csökkent. 

A beruházások általános mérséklődése ellenére hat nemzetgazdasági ágban emelkedett a 

teljesítményérték. A nemzetgazdasági beruházások három tizedét jelentő, a legnagyobb súlyt 

képviselő feldolgozóipar fejlesztései a tárgynegyedévben jelentősen nőttek (+13%). Ebben 

meghatározó szerepe volt a villamosberendezés gyártás területén hosszabb ideje folyamatban lévő, 

illetve újonnan induló nagyszabású projekteknek, valamint a második legnagyobb súlyt 

képviselő járműgyártás élénkülésének is. Ugyancsak bővülés jellemezte a gumi-, műanyag és 

építőanyagipar; az elektronikai ipar, valamint a gyógyszergyártás alágak fejlesztéseit is. 

A második legnagyobb beruházónak számító, a nemzetgazdaság fejlesztéseinek 24%-át 

megvalósító ingatlanügyletek beruházási teljesítménye 2,8%-kal mérséklődött, ami többek 

között a bázisidőszakot jellemző élénk irodaház-építési projektek kifutásának következménye. 

A szállítás, raktározás beruházási volumenében folytatódott az előző negyedévekre is jellemző 

csökkenés (-20%), a kedvezőtlen teljesítmény mögött elsősorban az állami infrastrukturális 

fejlesztések mérséklődése állt. 

A kereskedelem nemzetgazdasági ágban regisztrált 13%-os volumencsökkenés oka többek 

között az előző év azonos időszakát élénkítő, elsősorban élelmiszer jellegű bolti vegyes 

kereskedelemben tevékenykedő vállalkozások beruházási tevékenységének tárgyidőszaki 

mérséklődése. 

A mezőgazdaság beruházási teljesítménye az első félév jelentős bővülése után 8,1%-kal 

csökkent, amiben szerepet játszott az is, hogy az állattenyésztéssel, illetve növénytermesztéssel 

foglalkozó, nagyobb létszámú vállalatok mérsékelték fejlesztési ráfordításaikat. 
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Összegzés 

A várakozásokhoz képest kedvezőbb lett a hazai GDP a tavalyi utolsó negyedévben, bár ezzel 

együtt is technikai recesszióba került a magyar gazdaság 2022 második felében. Negyedéves alapon 

0,4%-kal csökkent, míg éves szinten 0,9%-kal nőtt a hazai gazdaság teljesítménye a negyedik 

negyedévben. Ezzel összességében 2022-ben 4,6%-kal emelkedett a magyar GDP 2021-hez képest, 

mely dinamikusabb növekedés az Európai Unió egészének 3,6%-os vagy a német gazdaság 1,9%-

os bővüléséhez képest. 2023-ban várhatóan a második negyedévben ismét növekvő pályára áll a 

gazdaság idehaza, és az év egészében 1% körüli növekedést mutathat fel. 

A tavalyi negyedik negyedéves visszaesés mögött az energiaválság és a magas infláció állt 

elsősorban, melyből a lakossági reáljövedelem csökkenése (2022 őszétől), a vásárlások visszafogása 

következett. A rezsiköltségek emelkedése is visszafoghatta a háztartások fogyasztását, a belső 

keresletet, továbbá az élelmiszerárak is nagy dinamikával emelkedtek. A fogyasztás csökkenését 

mutatja, hogy a kiskereskedelmi üzletek forgalma tavaly decemberben már visszaesett éves alapon 

(-3,9%). Az infláció elleni küzdelem jegyében a Magyar Nemzeti Bank régiós szinten is magas 

kamatkondíciókat határozott meg, mely visszafogja a hitelezést mind a lakossági, mind a vállalati 

oldalon. Ez pedig lassítja a fogyasztást és a beruházásokat is. 

2023-ban várhatóan továbbra is velünk maradó, bár lassuló hazai infláció visszaveti a keresetek 

vásárlóerejét, a csökkenő reálbérek pedig visszafogják a lakossági költéseket továbbra is. Ez 

legmarkánsabban az idei első negyedévben jelentkezik, így kérdéses, hogyan teljesít az idei első 

negyedévben a hazai gazdaság. Ugyanakkor már a második negyedévtől várhatóan visszatér a 

gazdasági növekedés. A külső környezet kedvezőbb képet mutat, az európai gazdasági kilátások 

pozitívabbak lettek: egyrészt a nemzetközi gázárak a háború előtti szintjük alá süllyedtek, csökkent 

a gázfelhasználás, folytatódik az energiabeszerzési források diverzifikálása. Másrészt az Európa 

Unió gazdasága a tavalyi negyedik negyedévben nem esett vissza, ahogy várták, hanem stagnált 

(0%). A munkaerőpiac is egyelőre ellenállónak bizonyult mind az Európai Unióban (decemberi 

munkanélküliségi ráta: 6,1%, historikusan alacsony), mind Magyarországon (EU módszertan 

szerinti: 4%). Az eurózónában az infláció lassulásnak indult, mely kis idő elteltével a hazai árakra 

nehezedő nyomást is enyhítheti. 

Az idei év elejét még beárnyékolják a tavalyi évről áthúzódó negatív gazdasági hatások, a 

magas, de várhatóan fokozatosan lassuló infláció, az orosz-ukrán háború okozta 

bizonytalanság. A második negyedévtől várhatóan visszatérő fokozatos gazdasági bővülés 

2023 egészében pozitív aktivitást vetít előre 2022-höz képest Magyarország esetében. 2022-

ben a friss adatok szerint 4,6%-kal bővült a hazai gazdaság 2021-hez képest, és 2023-ban a borús 

év eleji kilátások ellenére nem várható visszaesés 2022-höz képest, hanem 1% körüli gazdasági 

növekedést láthatunk majd (piaci várakozások mediánja: 0,8%, MNB: 0,5-1,5%, 

Pénzügyminisztérium: 1,5%, Európai Bizottság: 0,6%). 

Az Eurostat közlése szerint 2022-ben az Európai Unió gazdasága 3,6%-kal, az eurózónáé pedig 

3,5%-kal nőtt átlagosan 2021-hez képest. Az EU meghatározó gazdasága, a német mindösszesen 

1,9%-os gazdasági növekedést mutatott fel 2022-ben, Mindez azt jelenti, hogy a magyar gazdaság 

a tavalyi évben dinamikusabban tudott bővülni (4,6%), mint az EU egésze vagy Németország.  
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Válogatás a legfrissebb aktuális tanulmányokból 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20230213/itt-a-magyar-recesszio-de-van-jo-hirunk-is-a-

gazdasagrol-596404 

Európai bizottság 2023. téli Gazdasági előrejelzés 

https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-

forecasts/winter-2023-economic-forecast-eu-economy-set-avoid-recession-headwinds-persist_en 

GVI Gazdasági Tájékoztató: 

https://gvi.hu/files/researches/695/GHT_231_hun_230216.pdf 

Az MNB Inflációs jelentése: 

https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/inflacios-jelentes/2022-12-22-inflacios-jelentes-

2022-december 

Az IMF előrejelzése: 

https://www.imf.org/en/Countries/HUN#whatsnew 

https://index.hu/gazdasag/2023/01/31/imf-nemzetkozi-valutaalap-elorejelzes-vilaggazdasag-

novekedes/ 

Az OECD előrejelzése: 

https://www.oecd.org/newsroom/gdp-growth-fourth-quarter-2022-oecd.htm 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220927/itt-az-oecd-friss-elorejelzese-europa-foldbe-

dongoli-oroszorszagot-a-gazdasagi-haboruban-569309 

A Világbank előrejelzése: 

https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/global-economic-outlook-five-charts-0 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20230107/sokkok-recesszio-valsag-nem-sok-joval-

kecsegtet-2023-ra-a-vilagbank-589068 
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