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2 Összefoglaló a KSH legfrissebb adatai alapján 

Fogyasztói árak, 2022. április 

 

• Az év negyedik hónapjában tovább élénkült az infláció. 2022. márciusban a fogyasztói árak átlagosan 

8,5, áprilisban 9,5%-kal nőttek az előző év azonos hónapjához képest. Az elmúlt egy évben az 

élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek ára emelkedett a leginkább. 

• A fogyasztásban 27%-os súlyú élelmiszerek árai 12 hónap alatt 16%-kal nőttek az emelkedő termelői 

és külkereskedelmi behozatali árak begyűrűzése hatására. A főbb élelmiszerek közül a baromfihús 30, a 

kenyér 29, a tejtermékek (sajt nélkül) 22, a tej 15, a párizsi felvágott, kolbász 14, a sertéshús 9,6%-kal 

drágult, az alkoholmentes üdítőitalokért 8,3%-kal többet kellett fizetni. A burgonyát 27, a friss zöldséget 

18, a friss hazai és déligyümölcsöt 12, míg a csokoládét, kakaót 3,6, a cukrot pedig 3,4%-kal magasabb 

áron lehetett megvásárolni az egy évvel korábbinál. A munkahelyi előfizetéses és az éttermi étkezés közel 

azonos mértékben (15‒16%-kal) drágult. 

Fogyasztóiár-indexek változása 

(%) 

Időszak 

Fogyasztóiár-
index  

Maginfláció 
(szezonálisan 
kiigazított) 

Nyugdíjas 
fogyasztóiár-index  

Fogyasztóiár-
index változása 

az előző 
hónaphoz képest változása az előző év azonos időszakához képest 

2021. január 2,7 3,2 2,9 0,9 

 február 3,1 3,1 3,2 0,7 

 március 3,7 2,8 3,4 0,7 

 április 5,1 3,0 4,3 0,8 

 május 5,1 3,3 4,4 0,5 

 június 5,3 3,8 4,6 0,6 

 július 4,6 3,4 4,2 0,5 

 augusztus 4,9 3,6 4,4 0,2 

 szeptember 5,5 4,1 5,0 0,2 

 október 6,5 4,8 5,7 1,1 

 november 7,4 5,4 6,5 0,7 

 december 7,4 6,4 6,7 0,3 

2022. január 7,9 7,4 7,4 1,4 

 február 8,3 8,1 7,8 1,1 

 március 8,5 9,1 8,3 1,0 

 április 9,5 10,3 9,3 1,6 

 

• A fogyasztásban 25%-os súlyú szolgáltatások díjai átlagosan 6,3%-kal emelkedtek, ezen belül az 

autópályadíj, gépjárműkölcsönzés, parkolás díja 42%-kal nőtt az ingyenes közterületi parkolás 

megszüntetése és az autópályadíjak emelése hatására. A lakásjavítás, -karbantartás 19, a járműjavítás, -

karbantartás 15, az egészségügyi szolgáltatás 7,4, az oktatási szolgáltatás 6,0%-kal többe került az egy 

évvel korábbinál. A kommunális szolgáltatások (víz, csatorna, szemétszállítás) díjai, a munkahelyre, 

iskolába történő utazás tarifái nem változtak 2021. áprilishoz képest. A helyi tömegközlekedésért az egy 

évvel korábbinál 3,8, a telefon-, internethasználatért 0,4%-kal kevesebbet kellett fizetni. 
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• A fogyasztásban 4–11%-os súlyt képviselő főcsoportok közül a tartós fogyasztási cikkek ára átlagosan 

11%-kal emelkedett, ezen belül a konyha- és egyéb bútorokért 18, a szobabútorokért 17, a használt 

személygépkocsikért 15, az újakért 11%-kal kellett többet fizetni. A lakásjavító és -karbantartó cikkek ára 

25, az állateledeleké 20, a járműüzemanyagoké 13, a gyógyszerek, gyógyáruké 3,0%-kal nőtt. A szeszes 

italok, dohányáruk átlagosan 5,0, ezen belül a szeszes italok 6,7%-kal drágultak. A ruházkodási cikkek 

ára 3,7%-kal emelkedett. A háztartási energia 1,6%-kal drágult, ezen belül a tűzifát az előző évinél 10, 

a palackos gázt 11%-kal magasabb áron forgalmazták. Az elektromos energia, a vezetékes gáz és a 

távfűtés díja azonban nem módosult. 

• 1 hónap alatt, 2022. márciushoz viszonyítva a fogyasztói árak összességében 1,6%-kal nőttek, ezen 

belül az élelmiszerek átlagosan 3,4, a szolgáltatások 0,7%-kal drágultak. 

• A tartósabb inflációs folyamatokat megragadó szezonálisan kiigazított maginfláció1 áprilisban az 

általános árszínvonalat meghaladó mértékben (10%-kal) emelkedett. 

• A nyugdíjasok esetében a fogyasztói árak az év negyedik hónapjában az átlagostól kissé elmaradó 

mértékben, 9,3%-kal nőttek. 

• 2022. január–áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 8,5%-kal magasabbak voltak az előző év azonos 

időszakinál. 

 

Ipar, 2022. március (első becslés) 

 

• 2022 márciusában az ipari termelés volumene 3,6%-kal (a munkanaphatástól megtisztított adatok 

szerint 4,2%-kal) meghaladta az egy évvel korábbit. 

• A növekedéshez a feldolgozóipari alágak többsége hozzájárult, azonban a legnagyobb súlyú járműgyártás 

termelése számottevően visszaesett, elsősorban a félvezetőhiány, illetve egyéb anyagellátási problémák 

miatt. A másik két jelentős súlyú alág, az elektronikai ipar és az élelmiszeripar kibocsátása az ipari átlag 

feletti mértékben emelkedett. 

• A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari termelés márciusban az előző havival közel 

azonos volt (–0,1%). 

• Az év első három hónapjában a termelés volumene 5,5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 2021. áprilistól a maginflációs mutató nem tartalmazza a szeszes italok és a dohányáruk árváltozását, mivel e termékek árát az 

utóbbi években jelentősen befolyásolta a jövedéki adó mértékének rendszeres, éven belül történt többszöri, jogszabály által előírt 

változtatása. A módosítást követően a maginfláció a korábbi 73% helyett a teljes fogyasztóiár-index 63%-át fedi le. 
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Az ipari termelés volumenváltozásai 
(%) 

Időszak 

Kiigazítatlan  
(nyers) 

Évkezdettől 
(nyers) 

Munkanappal 
kiigazított 

Szezonálisan és 
munkanappal 

kiigazított, 
az előző hónaphoz 

képest 
az előző év azonos időszakához képest 

2021. március 16,5 4,0 16,2 0,3 

 április 59,1 13,8 59,6 –3,2 

 május 38,9 18,2 40,1 3,4 

 június 22,2 18,9 18,8 –0,2 

 július 8,1 17,2 10,3 –0,5 

 augusztus 2,5 15,3 0,4 –2,7 

 szeptember –2,3 12,9 –1,7 –0,1 

 október –3,3 10,9 –2,5 0,7 

 november 2,7 9,9 2,2 3,0 

 december 5,8 9,6 3,6 0,1 

2022. január 8,8 8,8 7,0 1,9 

 február 4,8 6,7 4,8 1,9 

 március 3,6 5,5 4,2 –0,1 

 

 

Kiskereskedelem, 2022. március 

 

• 2022. márciusban a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a kiigazítatlan és a 

naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 16%-kal nőtt az előző év azonos időszakihoz képest.  

• Márciusban az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1375 milliárd forint volt. 

• Az országos kiskereskedelmi forgalom 44%-a az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben,  

36%-a a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 20%-a az üzemanyagtöltő állomások üzemanyag-

forgalmában realizálódott. 

• Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom naptárhatástól 

megtisztított volumene lényegében nem változott. Az élelmiszer-kiskereskedelem 76%-át adó élelmiszer 

jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 0,3%-kal csökkent, míg az élelmiszer-, ital-, dohányáru-

szaküzleteké 2,4%-kal emelkedett. 

• A nem élelmiszer-kiskereskedelemben a forgalom volumene összességében 30%-kal bővült. Az 

eladások volumene a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben négyszeresére, a használtcikk-üzletekben 

háromszorosára, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 75, a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-

üzletekben 59, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 13, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, 

illatszerüzletekben 8,3%-kal növekedett. 

• Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból januárban 8,9%-kal részesedő 

csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 7,3%-kal csökkent. 

• Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene – a hóközepi többletvásárlások hatására – 51%-

kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. 
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• 2022. január–márciusban a forgalom volumene a kiigazítatlan és a naptárhatástól megtisztított adatok 

szerint egyaránt 10%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az élelmiszer- és élelmiszer 

jellegű vegyes kiskereskedelemben 1,1, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 17, míg az üzemanyag-

kiskereskedelemben 27%-kal nőtt az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene. 

 
A kiskereskedelmi forgalom volumenváltozása 

(az előző év azonos időszakához képest) 
 

(%) 

Időszak 

Naptárhatástól megtisztított Kiskereskedelem 
összesen, 

kiigazítatlan 
(nyers) adat 

élelmiszer-
kiskereskedelem 

nem élelmiszer-
kiskereskedelem 

üzemanyag-
kiskereskedelem 

kiskereskedelem 
összesen 

2021. március –2,1 –10,1 2,6 –3,0 –3,0 

 április 3,4 21,3 19,2 9,9 9,9 

 május 2,6 8,7 9,7 5,8 5,8 

 június 7,2 3,1 8,6 5,9 6,2 

 július 3,7 2,5 1,9 2,9 2,5 

 augusztus 1,7 7,9 2,3 4,2 4,6 

 szeptember 3,0 8,1 8,4 5,8 5,8 

 október 3,4 6,3 11,5 5,7 5,7 

 november 2,1 4,9 6,2 3,8 3,8 

 december 2,7 8,9 11,6 6,3 6,7 

2021. január–december 2,1 4,4 5,1 3,4 3,5 

2022. január 0,1 6,5 10,7 4,2 4,5 

 február 3,4 14,6 19,0 9,8 9,8 

 március 0,2 29,7 51,4 16,2 16,2 

2022. január–március 1,1 16,9 27,4 10,3 10,5 

 

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2022. március 

 

• 2022. márciusban a hónap egy részében vagy egészében nyitva tartó 1872 kereskedelmi szálláshelyen 

(szállodák, panziók, kempingek, üdülőháztelepek, közösségi szálláshelyek) 606 ezer vendég 

1 millió 427 ezer vendégéjszakát töltött el, a vendégek száma nyolcszorosára, a vendégéjszakáké több 

mint ötszörösére emelkedett az előző év azonos időszakához képest, de továbbra is elmarad (29, illetve 

28%-kal) a járvány kitörését megelőző 2019. év azonos időszakitól. 

• A külföldi vendégek száma több mint tízszeresére, a vendégéjszakáké hétszeresére nőtt egy év alatt. A 

szálláshelyekre érkezett 277 ezer vendég 680 ezer vendégéjszakát töltött el. Ez utóbbiak 87%-a a 

szállodákban realizálódott. Az itt eltöltött külföldivendég-éjszakák száma nyolcszorosára növekedett 

2021 márciusához képest. A legnépszerűbb turisztikai régió a Budapest–Közép-Duna-vidék volt, ahol 

a külföldivendég-éjszakák mintegy kétharmadát regisztrálták. 

• A belföldi vendégek száma több mint hat és félszeresére, az általuk eltöltött vendégéjszakáké több 

mint négy és félszeresére nőtt. A 330 ezer vendég összesen 747 ezer vendégéjszakára vette igénybe a 

kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatásait. A vendégéjszakák 78%-át a szállodákban töltötték el, számuk 

az egy évvel korábbihoz képest több mint hatszorosára emelkedett. A panziókban és a közösségi 

szálláshelyeken a forgalom 2,1, illetve 1,8-szeresére nőtt tavaly márciushoz képest. A legnépszerűbb 

turisztikai régiók a Balaton és a Budapest–Közép-Duna-vidék voltak, mindkettőben a belföldi 

vendégéjszakák közel ötödét regisztrálták. 
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• A kereskedelmi szálláshelyek 2022. márciusban 32 milliárd forint bruttó árbevételt realizáltak, amely 

folyó áron 5,5-szeresével haladta meg az előző év márciusi értéket. Ezen belül a szállásdíjbevétel 

(18,0 milliárd forint) közel hat és félszeresére, a vendéglátás bevétele (7,9 milliárd forint) csaknem 

hatszorosára, az egyéb szolgáltatások bevétele (5,9 milliárd forint) nyolcszorosára emelkedett folyó 

áron. 

• A kereskedelmi szálláshelyeken 2022. január–márciusban regisztrált 3 millió 460 ezer vendégéjszaka 

mintegy négyszeresével nőtt az előző év azonos időszaki forgalomhoz képest, de 32%-kal esett vissza 

2019-hez képest. A külföldi vendégek hatszorosával, a belföldiek háromszorosával több (1 millió 612, 

illetve 1 millió 848 ezer) vendégéjszakát töltöttek a kereskedelmi szálláshelyeken, az elmaradás mind a 

két vendégkör esetében jelentős volt (37, illetve 27%) 2019-hez képest. 

• 2022 első három hónapjában a kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó árbevétele folyó áron több 

mint ötszörösével nőtt, és 78 milliárd forintot tett ki. Ezen belül a szállásdíjbevétel (43 milliárd forint) 

ötszörösével emelkedett. Mind az összbevétel, mind a szállásdíjbevételek elmaradtak a 2019. évitől (16, 

illetve 13%-kal). 

A kereskedelmi szálláshelyek főbb adatainak változása 
(az előző év azonos időszakához képest) 

(%) 

Időszak 

A kereskedelmi szálláshelyek 

külföldivendég-
éjszakáinak 

száma 

belföldivendég-
éjszakáinak 

száma 

vendég-
éjszakáinak 

száma összesen 

bruttó 
árbevétele 

bruttó 
szállásdíj-
bevétele 

2021. január–március –89,1 –79,2 –84,3 –85,1 –84,4 

2022. 

január 556,9 292,0 383,7 572,6 561,0 

február 608,4 319,6 413,5 478,6 451,5 

március 602,6 377,9 463,8 546,3 535,6 

január–március 591,0 332,7 423,9 531,6 515,8 

 

Lakásépítések, építési engedélyek, 2022. I. negyedév 

 

• 2022 I. negyedévében az országban az egy évvel korábbinál 26%-kal kevesebb, 4528 új lakás épült. 

Minden településkategóriában csökkent a lakásépítés: a fővárosban 9,9, a megyei jogú városokban 38, a 

többi városban 43, a községekben 35%-kal kevesebb lakás épült, mint az előző év azonos időszakában.  

• Tovább csökkent a természetes személyek által épített lakások aránya, 25%-ot tett ki. A lakásépítésben a 

vállalkozások építései domináltak, arányuk 71-ről 73%-ra emelkedett.  

• Az új lakóépületben használatba vett lakások 32%-a családi házban, 53%-a többlakásos épületben, 13%-

a lakóparkban volt található. Utóbbiak megnövekedett aránya a nagyobb fővárosi beruházásokhoz 

köthető. 

• A használatba vett lakások átlagos alapterülete az egy évvel korábbihoz képest 1,1 m2-rel, 81,4 m2-re 

emelkedett. 

• Az építési engedélyek és bejelentések alapján építendő lakások 2020. IV. negyedéve óta tartó 

emelkedése 2021. III. negyedévében megtört, az utóbbi két negyedévet azonban újra emelkedés 

jellemezte. 2022 I. negyedévében számuk 8001 volt, 15%-kal több az előző év azonos időszakinál. A 

fővárosban a korábbi alacsony bázis közel háromszorosára ugrott a tervezett lakások száma, és a 

községekben is 14%-os volt az emelkedés. 
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Külkereskedelmi termékforgalom, 2022. március 

(első becslés)  

 

• 2022. márciusban az export euróban számított értéke 8,7, az importé 23%-kal nagyobb volt az előző 

év azonos havinál. Az egyenleg 1,4 milliárd euróval romlott és 503 millió eurós hiányt mutat. 

Márciusra az I. negyedéveshez hasonló megállapítások tehetőek: a forgalom mindkét irányban korábban 

nem tapasztalt nagyságú volt (nemcsak a márciusokat, hanem valamennyi hónapot figyelembe véve), míg 

a mérlegromlás a 2004. januárig visszatekintő idősor egyik hónapjában sem volt ekkora összegű. 

• 2022. I. negyedévében – az első becslés szerint – a termékkivitel euróban számított értéke 14, a 

behozatalé 28%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A forgalom – exportban 34,0, importban 34,9 

milliárd eurót kitevő – értéke mindkét irányban korábban nem tapasztalt nagyságú volt, folytatva 

ezzel a megelőző évek I. negyedéveiben tapasztalt tendenciát. A külkereskedelmi egyenleg 864 millió 

eurós hiánnyal zárta az I. negyedévet, aminél kedvezőtlenebb egyensúlyi helyzet 2003-ban keletkezett 

utoljára. Az egyenleg 2021. január–márciushoz képest 3,4 milliárd euróval romlott, ami magasan a 

legnagyobb mértékű romlás a 2004-ig visszatekintő idősorban. (A második legjelentősebb összegű 

romlás az I. negyedéveket tekintve 521 millió eurós volt, ami 2012-ben következett be.)    
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Fontosabb adatok 

188 2021 
2021. III.  

n. év 
2021. IV. 

n. év 
2022. I. 

n. év 

  
volumenváltozás az előző év azonos időszakához 

képest, % 

Bruttó hazai termék (GDP) 7,1 6,2 7,1 .. 

Beruházás 4,2 12,6 0,2 .. 

A háztartások tényleges fogyasztása 4,4 5,6 7,1 .. 

  a GDP százalékában 

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

  ezer darab 

Az épített lakások száma 19,9 2,8 7,3 4,5 

          

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 4 754+ 

kiviteli értéke 42 781 3 757 4 108 4 566+ 

egyenlege 681 –94 –43 –188+ 

  változás az előző év azonos időszakához képest, % 

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

Ipari termelés volumene 9,6 8,8 4,8 3,6+ 

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 16,2 

Kereskedelmi szálláshelyek     

összes vendégei 16,0a) 554,7a) 559,5a) 705,7a) 

összes vendégéjszakái 18,3a) 383,7a) 413,5a) 463,8a) 

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

 


