
 
 

 

Átlagosan közel 40%-kal keresnek kevesebbet a munkavállalók a 
községekben, mint a fővárosban 

A NAV adatai szerint 2021-ben bruttó 354 ezer forint volt az átlagos havi kereset 
(munkaviszonyból származó jövedelem), ami nettó havi 235 ezer forintot jelentett. 
Településtípusok szerint a legmagasabb átlagos havi nettó kereset Budapesten volt (313 
ezer forint), ezt követik a megyei jogú városok (253 ezer forint), majd a városok (225 ezer 
forint). A legalacsonyabb érték a községekben volt (197 ezer forint). Azaz a községekben 
átlagosan a fővárosi bér 63%-át keresték meg a munkavállalók (ez az érték a városok 
esetében 72%, a megyei jogú városok esetén pedig 81%). 

Átlagos havi nettó kereset és munkavállalók száma település típusonként 2021-ben  

Település típus Munkavállalók száma (fő) 
Átlagos havi nettó kereset 

(ezer forint) 
Főváros  694 595 313 
Megyei jogú városok 807 907 253 
Városok 1 383 558 225 
Községek 1 266 947 197 
Ismeretlen      68 753 151 
Ország 4 221 760 235 

          Forrás: GKI számítás NAV adatok alapján 

A legmagasabb érték Tornakápolnán volt, ahol átlagosan 535 ezer forintot vitt haza egy 
munkavállaló. A második helyezett a II. kerület volt 498 ezer forinttal, a harmadik pedig 
Telki 467 ezer forinttal. Ezzel ellentétben a legalacsonyabb átlagos havi nettó kereset 
Csenyétén volt havi 37 ezer forinttal. Érdekesség Budapest tekintetében, hogy átlagosan 
77 ezer forinttal vittek többet a Budán élők, mint a Pesten lakók. 

Megyék tekintetében a legmagasabb havi nettó kereset Pest és Győr-Moson-Sopron 
megyében volt, ahol havi 259, illetve 254 ezer forintot kerestek. Szintén magas 
eredmények születtek még Fejér (249 ezer forint), Komárom-Esztergom (248 ezer forint) 
és Vas megyében (235 ezer forint). A legalacsonyabb kereseteket Szabolcs-Szatmár-Bereg 
(179 ezer forint), Békés (191 ezer forint), Nógrád (194 ezer forint), illetve Somogy megyében 
(196 ezer forint) érték el. Magyarország 19 megyéjéből 14-ben az országos átlag alatt volt 
a kereset. A megyei adatokból kirajzolódik, hogy a keresetek szempontjából legsikeresebb 
megyék a Nyugat- és Közép-Dunántúlon vannak. 

 



 
 

Átlagos havi nettó kereset településenként 2021-ben (ezer forint) 

Forrás: GKI számítás NAV adatok alapján 

 

Átlagos havi nettó kereset megyénkként 2021-ben (ezer forint) 

Megye  Megye  Megye  Megye  

Budapest 313 Csongrád 221 Komárom-
Esztergom 248 Jász-Nagykun-

Szolnok 199 

Baranya 209 Fejér 249 Nógrád 194 Tolna 224 
Bács-
Kiskun 209 Győr-Moson-

Sopron 254 Pest 259 Vas 235 

Békés 191 Hajdú-Bihar 206 Somogy 196 Veszprém 228 

Borsod 196 Heves 217 Szabolcs-Szatmár-
Bereg 179 Zala 210 

Forrás: GKI számítás NAV adatok alapján 
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