
A 2022. évi költségvetés 
háttérszámai:   gazdasági 
növekedés, infláció és bérek.
A feltételezések szerint már idén  
közelíthető lesz a járvány előtti 
utolsó „békeév” gazdasági 
teljesítménye, jövőre pedig  5% 
feletti növekedéssel számol a 
Pénzügyminisztérium. 
A termelékenység is kedvezően
alakul, a béremelkedés pedig
jövőre (a 2%-os munkáltatói adó
csökkentéssel támogatva)
közelítheti a 8%-ot. 



A 2022. évi költségvetéshez kapcsolódó adó intézkedések



A keresetek növekedése a 2021 februári 
állapot szerint a megelőző év februárjához 

viszonyítva

Teljes munkaidős   

alkalmazásban állók bruttó 

átlagkeresete (Ft/fő/hó)

Teljes munkaidős  alkalmazásban 

állók bruttó átlagkeresetének 

indexe (%)

Teljes országos 414 405 109,8

CA== Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 355 560 106,1

CB== Textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása 272 429 109,3
192= Kőolaj-feldolgozás 721 188 102,7

CE== Vegyi anyag, termék gyártása 519 063 110,5
CF== Gyógyszergyártás 663 759 109,2

CG== Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 406 166 106,9

CH== Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 391 293 108,6

CI== Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 466 501 103,9

CJ== Villamos berendezés gyártása 436 697 110,6
CL== Járműgyártás 493 678 107,8

35== Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 693 785 106,4

36== Víztermelés, -kezelés, -ellátás 379 448 110
38== Hulladékgazdálkodás 346 853 107,4
F=== ÉPÍTŐIPAR 324 046 110

47== Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár) 341 706 109,5
JB== Távközlés 706 159 99,2

62== Információ-technológiai szolgáltatás 785 831 106,1

64== Pénzügyi 692 800 108,3

82== Adminisztratív-, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás 462 286 111,6



Nemzetgazdasági ágak 
Bruttó profit ráta 
változása 2020-
2019

Mindösszesen nemzetgazdasági 

ágak -3,0%

Ipar 3,2%

Építőipar -17,7%

Kereskedelem, gépjárműjavítás, 

szálláshely-szolgáltatás, 

vendéglátás 0,3%

Szállítás, raktározás -45,8%

Információ, kommunikáció 2,0%

Pénzügyi, biztosítási tevékenység 2,5%

Szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység, adminisztratív és 

szolgáltatást támogató 

tevékenység -10,4%

A tavalyi, járvány által dominált 
évben is igen differenciáltan 
változott az egyes gazdasági ágak 
bruttó profit rátája. Az ipar 
egészében, az IT szektorban, a  
pénzügyi ágazatban még javult is 
a jövedelmezőség.  De a 
szolgáltatási szektor egészében 
sem romlott a profit ráta, mert pl. 
a kereskedelem, a 
magánegészségügy, a 
lakáskarbantartási szolgáltatások 
jövedelmezősége kompenzálta a 
turizmus-vendéglátás 
veszteségeit, illetve, mert az üzleti   
veszteségek egy  részét az 
elbocsátott, vagy  csökkentett 
bérű munkavállalókra hárították 
át.  



2021. februárjában 104 ezer 
fővel (2,2%-kal) dolgoztak 
kevesebben, mint egy évvel 
korábban. A 
foglalkoztatottak számának 
csökkenéséhez hozzájárult   a 
külföldön dolgozók 39,2 ezer 
fős (-33,2%) és a 
közfoglalkoztatottak 
számának 11,7 ezer fős (-
11,1%) visszaesése. 



A tavalyi évben jelentős munkaerő-
átáramlás történt a nemzetgazdasági 
ágazatok között. A tudományos-szakmai 
tevékenység, illetve az info-
kommunikáció területén, a pénzügyi 
ágazatban és az építőiparban 
foglalkoztatottak száma emelkedett, 
míg a turizmus és a szállítás, raktározás 
területén dolgozók száma csökkent. 











Ázsiából jön a tőke





A termelői árak 
megugrása a 
következő 
hónapokban a  
fogyasztói árakban is 
meg fog jelenni.




