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2 Összefoglaló a KSH legfrissebb adatai alapján 

Foglalkoztatottság és munkanélküliség, 2022. március 
 

• 2022. márciusban1 a 15–74 éves foglalkoztatottak2 átlagos havi létszáma 4 millió 697 ezer fő volt.  

• 2022 harmadik hónapjában1 a 15–74 éves munkanélküliek3 átlagos havi létszáma 176 ezer főt tett 

ki, míg a munkanélküliségi ráta értéke 3,6% volt.  

• 2022. január–márciusban4 a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos száma 4 millió 674 ezer fő volt, 

ez 107 ezer fős bővülést jelentett az egy évvel korábbihoz képest. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 

dolgozók létszáma 103, a külföldön dolgozóké 14 ezer fővel emelkedett, ugyanakkor a 

közfoglalkoztatottaké 10 ezer fővel mérséklődött. A foglalkoztatottak közül 4 millió 569 ezren tartoztak 

a 15–64 évesek korcsoportjába, ez 92 ezer fővel (2,1%-kal) meghaladta a 2021. I. negyedévit, míg a 

74,0%-os foglalkoztatási arányuk ugyanezen időszak alatt 2,2 százalékponttal nőtt.  

A 15–74 éves foglalkoztatottak számának alakulása, 2022. január–március 

Megnevezés 
Létszám, ezer 

fő 

Létszámváltozás 2021. január– 
márciushoz képest 

ezer fő % 

A hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozik 4 508,6 102,7 2,3 

Közfoglalkoztatotta) 78,3 –10,1 –11,5 

Magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagja 87,4 14,2 19,4 

Összesen 4 674,3 106,7 2,3 

Ebből: gyed, gyes miatt tartósan távol lévők 137,3 –2,8 –2,0 

             a)A válaszadó önbesorolása alapján. 

• A nők foglalkoztatásiarány-bővülése jelentősebb mértékű volt, mint a férfiaké (3,1 és 1,3 százalékpont), 

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

demográfiai okok magyarázzák.) 

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

létszámban jelen lévő, 15–24 évesek foglalkoztatási aránya 0,5 százalékponttal, 27,4%-ra, az ún. legjobb 

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

foglalkoztatási szintje 3,4 százalékponttal, 64,6%-ra emelkedett.  

• Minden régióban nőtt a foglalkoztatási ráta a 15–64 évesek körében az előző év azonos időszakához 

képest, a legkevésbé (0,7 százalékponttal) Dél-Alföldön, a legjelentősebben Budapesten (3,9 

százalékponttal). A jelentős rátanövekedés mellett a fővárosban a legkedvezőbb a helyzet, a 

foglalkoztatás szintje itt volt a legmagasabb (79,9%), míg a legalacsonyabb érték (67,7%) Észak-

Magyarországot jellemezte.  

• 2022. január–márciusban4 a 15–64 éves munkanélküliek átlagos száma 31 ezer fővel (15%-kal),  

179 ezer főre csökkent, miközben a munkanélküliségi ráta 3,8%-os értéke 0,7 százalékponttal volt 

alacsonyabb az egy évvel korábbinál. 

• A 15–64 éves nők munkanélküliségi rátáját erőteljesebb csökkenés jellemezte, mint a férfiakét (1,3 és 0,2 

százalékpont), egyúttal szintje is a nők körében volt alacsonyabb (3,6%, míg a férfiaknál  3,9%). 

                                                           
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 15–24 éves fiatalok, illetve a 25–54 évesek munkanélküliségi szintje egyaránt csökkent az előző év  

I. negyedévihez viszonyítva, előbbié 10,4%-ra, utóbbié pedig 3,3%-ra. Ugyanakkor az 55–64 évesek 

3,2%-os munkanélküliségi rátája 0,2 százalékponttal meghaladta az egy évvel korábbit. 

• A tartósan, vagyis a legalább egy éve munkanélküliek aránya 34,2%-ot ért el, a munkakeresés 

átlagos időtartama pedig 8,9 hónap volt.5  

• A munkanélküliségi ráta Észak-Magyarország kivételével – ahol a mutató értéke 1,0 százalékponttal nőtt 

– mindegyik régióban csökkent az előző év azonos időszakához képest, a legjelentősebben Pest és Dél-

Alföld régiójában (egyaránt 1,6 százalékponttal). A munkanélküliség szintje Észak-Alföldön volt a 

legmagasabb (6,8%), Közép-Dunántúlon pedig a legalacsonyabb (1,7%).5  

 

 

Népmozgalom, 2022. március 

 

• Az előzetes adatok szerint 2022. márciusban 6970 gyermek született, 11%-kal, 844 újszülöttel 

kevesebb, mint egy évvel korábban. 

• A hónap folyamán 11 746 fő hunyt el, 35%-kal, 6215 fővel kevesebb a 2021 azonos havinál. A jelentős 

csökkenés oka a Covid19-járvány harmadik hullámának tavaly márciusi magas bázisértéke. A járvány 

előtti utolsó év, azaz 2019 márciusához képest 1,7%-kal magasabb az idei érték. 

• A természetes fogyás a 2021. márciusi 10 147 fővel szemben 4776 fő volt.  

• 4541 pár kötött házasságot, ez 12%-kal, 593-mal kevesebb a 2021. márciusinál.  

• Az elmúlt 12 hónapban, 2021. április és 2022. március között 90 371 gyermek jött világra, 2027-tel, 

2,2%-kal kevesebb a megelőző 12 havinál. Az idei éven belül a születések száma január–márciusban 12%-

kal csökkent 2021 azonos időszakához képest. 

• A teljes termékenységi arányszám 1 nőre számított becsült értéke 1,55 volt a megelőző 12 hónapra 

számított 1,57-hoz mérten. 

• 148 574-en haltak meg, 0,9%-kal, 1394-gyel kevesebben, mint a 12 hónappal korábbi időszakban. A 

halálozások száma ez év januárban 4,8, márciusban 35%-kal csökkent, míg februárban 3,8%-kal nőtt 

2021 azonos hónapjaihoz képest. 

• A születések száma a halálozásokénál nagyobb mértékben csökkent, ennek következtében a természetes 

fogyás 58 203 fő volt, ami 1,1%-os emelkedést jelent a megelőző 12 hónap 57 570 fős értékéhez képest. 

• 70 292 pár kötött házasságot, ez 5,2%-kal, 3459-cel több a megelőző 12 havinál. Az idei év január–

márciusi időszakában 14%-kal kevesebb pár kelt egybe, mint 2021 azonos hónapjaiban. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 A 15–74 éves népességen belül. 
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4 Összefoglaló a KSH legfrissebb adatai alapján 

 
Az élveszületések és a halálozások havonkénti alakulása 

 
 

A népmozgalmi arányszámok alakulása, 2021. április–2022. március+ 

Megnevezés Mértéke, ezrelék 
Változás a megelőző 12 

hónaphoz képest, ezrelékpont 

Ezer lakosra jutó   

élveszületés 9,3 –0,2 

halálozás 15,3 –0,1 

természetes szaporodás/fogyás –6,0 –0,1 

házasságkötés 7,2 0,4 

Ezer élveszületésre jutó csecsemőhalálozás 3,4 0,2 

+ Előzetes adatok. 

 

• Az elmúlt 12 hónapban a születések száma egyedül a fővárosban emelkedett (1,1%-kal), a többi régióban 

csökkent az egy évvel korábbi időszakhoz képest. A legnagyobb mértékű csökkenés Dél-Dunántúlon, a 

legkisebb pedig Nyugat-Dunántúlon történt. 

• A halálozások száma a régiók felében – Budapesten, Pest régióban, Nyugat-Dunántúlon és Észak-

Magyarországon – csökkent, a többiben emelkedett a megelőző 12 hónaphoz viszonyítva. A legnagyobb 

mértékű növekedés a Dél-Alföldön, a legnagyobb csökkenés Budapesten következett be. 

• A természetes fogyás Budapest és Nyugat-Dunántúl kivételével az összes régióban nőtt. A legnagyobb 

növekedés Észak-Alföldön, a legkisebb Pest régióban volt tapasztalható. 

• A házasságkötések száma két régió – Dél-Alföld és Észak-Alföld – kivételével mindenhol emelkedett. A 

legjelentősebb mértékű növekedés Budapesten, a legkisebb Dél-Dunántúlon történt. 
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5 Összefoglaló a KSH legfrissebb adatai alapján 

A népmozgalom főbb adatai régiónként, 2021. április–2022. március+ 

Régió 

Élveszületések Halálozások 
Természetes 

szaporodás/fogyás 
Házasságkötések  

száma változás, %a) száma 
változás, 

%a) 
száma változás, %a) száma 

változás, 
%a) 

Budapest 14 426 1,1 22 285 –8,0 –7 859 –21,0 12 069 14,1 

Pest 12 752 –4,2 16 503 –3,0 –3 751 1,3 9 093 5,2 

Közép-Dunántúl 9 625 –1,3 16 621 0,4 –6 996 2,8 8 235 6,1 

Nyugat-Dunántúl 8 565 –0,5 14 736 –1,7 –6 171 –3,4 7 053 10,2 

Dél-Dunántúl 7 293 –4,9 14 959 1,1 –7 666 7,6 5 975 3,8 

Észak-Magyarország 11 284 –4,4 19 571 –0,6 –8 287 5,1 7 945 4,8 

Észak-Alföld 15 063 –3,3 22 448 1,5 –7 385 13,0 10 642 –1,2 

Dél-Alföld 10 863 –3,1 20 951 3,1 –10 088 10,6 8 779 –2,4 

Összesenb) 90 371 –2,2 148 574 –0,9 –58 203 1,1 70 292 5,2 
+ Előzetes adatok. 

a) A megelőző 12 hónaphoz képest. b) A területre nem bontható adatokkal együtt. 

 

Külkereskedelmi termékforgalom, 2022. február 

(második becslés)  

 

• 2022. februárban a kivitel volumene 3,7, a behozatalé 5,8%-kal magasabb volt az előző év azonos 

időszakinál. Euróban kifejezve az export 19, az import 31%-kal nőtt. A passzívum 117 millió eurót tett 

ki, az egyenleg 902 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz képest. 

• 2022. január–februárban a kivitel euróban számított értéke 18, a behozatalé 32%-kal nőtt 2021 azonos 

időszakához képest. A növekedésben a koronavírus okozta járvány miatti alacsony egy évvel korábbi 

bázis is szerepet játszott, a forgalom azonban a két évvel ezelőtti, addigi rekordértékeket is meghaladta 

(exportban 17, importban 28%-kal). Az első két hónap során 361 millió eurós passzívum keletkezett, 

ami az egyenleg 2,1 milliárd eurós romlását jelenti 2021 január–februárjához viszonyítva.  

• Külkereskedelmünk volumene exportban 3,3, importban pedig 8,4%-kal bővült a 2021. január–

februárival összevetve. A járvány előtti, 2020. első két havihoz képest a forgalom mindkét irányban több 

volt és – az értékadathoz hasonlóan – korábban nem tapasztalt szintet ért el. 

• A külkereskedelmi termékforgalom forintban számított árszínvonala kivitelben 14, behozatalban 

pedig 22%-kal emelkedett, így a cserearány jelentősen, 6,5%-kal romlott. Az energiahordozók importja 

2022 első két hónapjában 2,8-szeresére drágult az egy évvel korábbihoz képest. A forint az euróhoz 

mérten 0,2%-kal erősödött, a dollárral szemben ugyanakkor 6,9%-kal gyengült 2021. január–februárhoz 

viszonyítva. 

 

Ipari termelői árak, 2022. március 

 

• Az ipari termelői árak 2022 márciusában átlagosan 26%-kal magasabbak voltak az egy évvel 

korábbinál. Az áremelkedés ütemét elsősorban az alapanyag- és energiaárak, valamint a munkabérek 

növekedése, illetve a forint árfolyamának az euróval szembeni gyengülése befolyásolta. Az előző 

hónaphoz képest az árak 4,8%-kal emelkedtek. 
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6 Összefoglaló a KSH legfrissebb adatai alapján 

• A belföldi értékesítés árai az egy évvel korábbinál 39%-kal lettek magasabbak. A világpiaci árak jelentős 

emelkedése miatt kiemelkedően drágultak az energiaipar és a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás termékei. 

Az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban összességében 53, a fogyasztási cikkeket és a 

beruházási javakat gyártókban 18, illetve 11%-kal nőttek az árak. 

• Az exportárak átlagosan 19%-kal haladták meg a 2021. márciusit. A kivitel zömét adó feldolgozóiparban 

13%-kal, az energiaiparban – a világpiaci árak emelkedésével összefüggésben – az egy évvel korábbi 3,3-

szeresére drágult a külföldi értékesítés. A feldolgozóiparon belül ebben a relációban is a kokszgyártás, 

kőolaj-feldolgozásban volt a legnagyobb az áremelkedés. 

• Az év első három hónapjában összességében 24%-kal nőttek az árak, a belföldi értékesítés 37, az 

export 17%-kal drágult. 
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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 4,4 9,1 5,6 7,1 

  a GDP százalékában 

Kormányzati szektor nettó hitelnyújtása/-felvétele –6,8 –4,1 –4,5 –11,9 

  ezer darab 

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

          

Mutató 2021 
2021. nov–
2022. jan. 

2021. dec–
2022. febr. 

2022. jan.–
márc. 

  a 15–64 éves népességen belül, % 

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

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

  

          

Mutató 2021 2022. jan. 2022. febr. 2022. márc. 

  száma, fő 

Élveszületések 93 000+  6 631+  6 087+  6 970+ 

Halálozások 155 000+ 13 134+ 12 310+ 11 746+ 

Természetes szaporodás/fogyás –62 000+ –6 503+ –6 223+ –4 776+ 

  milliárd forint 

Külkereskedelmi termékforgalom   

behozatali értéke 42 100 3 851 4 151 .. 

kiviteli értéke 42 781 3 757 4 108 .. 

egyenlege 681 –94 –43 .. 

  változás az előző év azonos időszakához képest, % 

Ipari termelői árak 13,5 22,3 22,4 25,9 

Ipari termelés volumene 9,6 8,9 4,5 .. 

Ipar belföldi értékesítésének volumene 11,4 13,1 4,0 .. 

Ipari exportértékesítés volumene 8,9 6,5 7,2 .. 

Feldolgozóipari új rendelések volumene .. 1,6 4,3 .. 

Építőipari termelés volumene 13,3 3,3 42,3 .. 

Kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene 3,5 4,5 9,8 .. 

Kereskedelmi szálláshelyek     

összes vendégei 16,0a) 554,7a) 559,5a) .. 

összes vendégéjszakái 18,3a) 383,7a) 413,5a) .. 

Alkalmazásban állók létszáma 3,1 2,8 2,5 .. 

Bruttó átlagkereset, nominális 8,7 13,7 31,7 .. 

Termékbehozatal volumene 8,3 11,1 5,8 .. 

Termékkivitel volumene 7,8 3,1 3,7 .. 

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

 


