ORSZÁGOS BÉRHELYZET
A Központi Statisztikai Hivatal 2021. június 30.-án közzétette a 2021 április havi keresetek
alakulásáról szóló gyorsjelentését, mely szerint 440 600 forint volt a bruttó átlagkereset.
2021 áprilisában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 440 600 forint, a
kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset pedig 293 000 forint volt, mindkettő 10,1%-kal
magasabb, mint egy évvel korábban. A bruttó keresetek a vállalkozások körében 9,0%-kal, a
költségvetésben, az egyes előmeneteli rendszerek ütemezett béremeléseivel össze‐ függésben, ezt
jelentősen meghaladóan – 12,7%-kal – nőttek. 2021. január–áprilisban a bruttó átlagkereset 425
400 forintot, a nettó átlagkereset 282 900 forintot ért el, mindkettő 9,6%-kal emelkedett az előző
év azonos időszakához viszonyítva.

2021. április:
● A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete – a legalább 5 főt foglalkozta‐
tó vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős
nonprofit szervezeteknél – 440 600, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 451 800 forint volt.
● A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 293 000, a kedvezményeket is figyelembe véve301
800 forintot ért el.
● A bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyaránt 10,1%-kal nőtt. A
kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset pedig 9,6%-kal emelkedett az
előző év azonos időszakához viszonyítva.
● A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi külön-juttatás nélküli) bruttó átlagkereset 400 100
forintra becsülhető, ez 9,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban.
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2021. január–április:
● A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete – a legalább 5 főt foglalkozta‐
tó vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős
nonprofit szervezeteknél – 425 400, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 436 100 forint
volt.A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 282 900, a kedvezményeket is figyelembe véve
291200 forintot ért el.
● A bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyaránt 9,6, a
kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset 9,2%-kal nőtt az előző év azonos
időszakához képest.
● A bruttó átlagkereset a pénzügyi, biztosítási tevékenység ágban volt a legmagasabb (764 800
forint), a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén a legalacsonyabb (252 400 forint).
● A bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 439 900, a költségvetésben 397 200, a nonprofit
szektorban 371 700 forintot ért el, ami 8,7, 12,6, illetve 8,7%-os növekedést jelent az előző
év
azonos időszakához képest. Az egyes előmeneteli rendszerekben előre ütemezett
béremelések – köztük az orvosi béremelés, a bírák, ügyészek és a bölcsődei dolgozók
illetményemelése – ha‐ tására a költségvetés bruttó átlagkereset-növekedése meghaladta a
nemzetgazdasági átlag növekedését.
● A bruttó átlagkereset a teljes munkaidőben alkalmazásban álló férfiaknál 464 200, a nők
esetében 387 800 forintot ért el, ez a férfiaknál 9,4, a nőknél 10,0%-os növekedést jelent egy
év alatt.
● A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi külön juttatás nélküli) bruttó átlagkereset 393 900
forintra becsülhető, ez 9,4%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban.
● A reálkereset 5,8%-kal emelkedett, a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 3,6%os növekedése mellett.
A keresetek alakulása, 2021. január–április
Szektor

havi átlagkereset,
forint/fő

Összesen
változás az előző év
azonos időszakához
képest, %

Közfoglalkoztatottak nélkül
változás az előzőév
havi
azonos időszakához
átlagkereset,
képest, %
forint/fő

Bruttó
Vállalkozás

439 900

8,7

440 400

8,7

Költségvetés
Nonprofit
Nemzetgazdaság
összesen

397 200
371 700
425 400

12,6
8,7
9,6

433 500
387 100
436 100

12,8
8,4
9,6

1,8

x

x

292 500
264 100
247 200
282 900

8,7
12,6
8,7
9,6

292 900
288 300
257 400
290 000

8,7
12,8
8,4
9,6

55 500

1,8

x

x

Ebből:
közfoglalkoztatottak
Vállalkozás
Költségvetés
Nonprofit
Nemzetgazdaság
összesen
Ebből:
közfoglalkoztatottak

83 400

Nettó

(http://www.ksh.hu/stadat_ker)
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