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Összefoglalás 
Az első negyedév társadalmi és gazdasági folyamatai változatos képet mutattak Győr-

Moson-Sopron megyében. A természetes népmozgalmi folyamatok révén a népességfogyás 
üteme valamelyest gyorsult. A munkaerőpiaci helyzet javult, melyet a járműipari fejlesztések is 
kedvezően befolyásoltak. A munkanélküliségi ráta továbbra is itt a legkedvezőbb az országban. 
Élénk maradt a vállalkozási kedv, a társas formában bejegyzettek között a kft-k mind inkább 
átveszik a bt-k helyét. Az országos folyamatokkal ellentétben a megye beruházási 
tevékenységében másfél éve tartó fellendülés az első negyedévben is folytatódott. A 
fejlesztések döntő része feldolgozóipari célokat szolgált, melyet a járműgyártási kapacitás 
bővítése befolyásolt. Továbbra sem változott azonban az építőipari vállalkozások helyzete, 
termelésük jelentősen csökkent, a szerződésállomány értékének alakulása azonban már 
némileg kedvezőbb kilátásokat jelez. Az elmúlt évi mélypont után növekedett a lakásépítési 
kedv, a használatbavételek és az engedélyek száma is felülmúlta az előző év azonos időszakit. 
A kereskedelmi szálláshelyek forgalma a kisebb belföldi látogatottság következtében csökkent, 
és bevételeik is elmaradtak a tavaly ilyenkoritól. A közlekedési balesetek száma lényegében 
nem változott, kimenetelük azonban súlyosbodott.  

Demográfiai helyzet 
Előzetes adatok alapján 2012. január 1-jén az ország lakónépessége 9 962 ezer fő volt, 

0,2%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Győr-Moson-Sopronban ezzel szemben 0,5%-kal 
nőtt a népesség száma, így az év elején 452 ezren éltek a megyében. 

Az első negyedévben országosan kedvezőbben alakultak a természetes népmozgalmi 
folyamatok. A születések száma a 2011. január-márciusihoz képest 3,6%-kal, a halálozásoké 
ennél kisebb mértékben, 1,2%-kal nőtt, így a népességfogyás üteme lassult.  

Győr-Moson-Sopron megyében az országoshoz hasonlóan nőtt az élveszületések és a 
halálozások száma is, január-márciusban 977 gyermek jött világra és 1 448-an hunytak el. 
Előbbi 2,0%-kal, utóbbi másfél százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. 
Mindezek ellenére a természetes fogyás kedvezőtlenebbé vált, üteme valamelyest gyorsult, ami 
közel félezer főt jelentett.  

Az előző év azonos időszakához viszonyítva növekedett a házasodási kedv a megyében. 
Három hónap alatt 225 pár kelt egybe, 11%-kal több a tavaly ilyenkorinál.  

Munkaerőpiac 
A KSH munkaerő-felmérésének adatai alapján Győr-Moson-Sopron megyében 2012. első 

három hónapjában a 15–74 éves népesség átlagosan 58,1%-a volt jelen a munkaerőpiacon. Az 
aktivitási arány 2,1 százalékponttal kedvezőbb az országosnál, területi összehasonlításban 
pedig Budapestet, valamint Vas, Pest és Veszprém megyéket követően az ötödik legmagasabb 
értéket képviselte. Az előző év azonos időszakához viszonyítva a gazdaságilag aktív népesség 
száma 4,9 ezer fővel nőtt, úgy hogy ezen belül a foglalkoztatottaké számottevően emelkedett, a 
munkanélkülieké pedig jelentősen fogyott. A foglalkoztatási ráta így 54,6%-ra, a 
munkanélküliségi ráta pedig 5,9%-ra javult, előbbi a harmadik legmagasabb, utóbbi viszont a 
legalacsonyabb az országban.  

2012. első negyedévében az országban a legalább négy főt foglalkoztató vállalkozások és a 
költségvetési szervek átlagosan 2 624,1 ezer főt foglalkoztattak, ami 0,7%-kal kevesebb, mint 
az előző év azonos időszakában. A megyék közül minden második területén nőtt a 
foglalkoztatottság. A Győr-Moson-Sopronban bejegyzett szervezetek adatai alapján szintén 
kismértékben javult a munkaerőpiaci helyzet, az első három hónapban 114,0 ezer főt 
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foglalkoztattak, 1,0%-kal többet, mint tavaly ilyenkor. (A pozitív változás a járműipari, valamint a 
vasúti szállítási kapacitásbővítésnek is köszönhető.) A versenyszférában 1,8%-kal nőtt, a 
költségvetési szerveknél lényegében stagnált a létszám, így előbbi területen 86,1 ezer, utóbbin 
25,9 ezer főt alkalmaztak a megyében.   

Nemzetgazdasági áganként eltérően alakult a munkaerő felhasználás. A mezőgazdaságban 
3,5%-kal, a hosszabb ideje gyengébb teljesítményt mutató építőiparban 2,3%-kal alkalmaztak 
nagyobb létszámot, mint az előző év azonos időszakában. A foglalkoztatottságot az ipar 
teljesítménye jelentősen befolyásolta. Létszáma összességében 3,1%-kal nőtt, így megyei 
székhelyű szereplői már 47,5 ezer főnek biztosítottak kereseti lehetőséget az első 
negyedévben. Alágazatai közül a járműgyártásban alkalmazásban állók száma kiugró 
mértékben, 14%-kal 16,2 ezerre emelkedett, amiben az ország legnagyobb autógyárának 
bővítése alapvető szerepet játszott. A további ipari alágak közül a gumiipar és a fémipar 
területén nagyobb, az élelmiszeriparban azonban kisebb létszámot foglalkoztattak a tavaly 
ilyenkorinál. Ez utóbbit a húsfeldolgozás területén történt szervezeti változások is befolyásolták. 
A szolgáltató ágak felében nőtt a létszám, közülük a legnagyobb mértékben (14%-kal) a 
szállítás, raktározás területén, amiben egy vasúti szállítás ágazatba tartozó szervezet jelentős 
létszámnövekedése is szerepet játszott. Ezzel szemben a szintén szervezeti változások hatását 
mutató kereskedelem, gépjárműjavításban, valamint az adminisztratív szolgáltatást támogató 
tevékenység területén mintegy tizedével dolgoztak kevesebben, mint az előző év azonos 
időszakában.  

Az előző év azonos időszakához képest az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete az 
országos átlagnál több mint kétszer nagyobb mértékben, 9,9%-kal emelkedett és 215,4 ezer Ft-
ot tett ki. Területi összehasonlításban a megyei szervezeteknél dolgozók fizetése a szellemi 
foglalkozásúak tekintetében (267,9 ezer Ft) Budapest, valamint Fejér, Komárom-Esztergom és 
Pest megyéket követve az ötödik legkedvezőbb értéket képviselte, a fizikaiaké (180,1 ezer Ft) 
viszont Győr-Moson-Sopronban érte el a legmagasabb szintet. A bérek a versenyszférában 
224,1 ezer Ft-ot, a költségvetés területén 188,7 ezer Ft-ot tettek ki, előbbi 13%-kal magasabb, 
utóbbi azonban 1,3%-kal alacsonyabb a tavaly január-márciusinál, amiben a közfoglalkoztatás 
is szerepet játszott. A nemzetgazdasági ágak közül a szellemi foglalkozásúak fizetése a 
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (156,5 ezer Ft), a fizikaiaké pedig az oktatásban 
(106,7 ezer Ft) volt a legalacsonyabb, a legkedvezőbb keresetek pedig mindkét foglalkozási 
körben az ipart jellemezték.  

Az adókkal és járulékokkal csökkentett, családi kedvezmény nélkül számított nettó 
átlagkereset 139,2 ezer Ft volt a megyében, ami 6,5%-kal magasabb a tavaly ilyenkorinál.  

Az alkalmazásban állók keresetükön kívül 10,9 ezer Ft-os juttatásban részesültek, így az 
átlagos havi munkajövedelem 226,3 ezer Ft-ot ért el az első negyedévben. Az előző év azonos 
időszakához képest az egyéb kifizetések összege 16%-kal csökkent, amit jogszabályi 
változások is befolyásoltak. A béren túli kifizetések összes munkajövedelmen belüli hányada 
átlagosan 4,8%-os volt, ami a gazdasági ágak közül a szállítás, raktározásban érte el a 
legmagasabb értéket (9,2%), a művészet, szórakoztatás, szabad idő területén pedig a 
legalacsonyabbat (1,9%). 

A Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2012. márciusában 591,2 ezer álláskeresőt 
regisztráltak Magyarországon, 9,0%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az év első 
három hónapjában Győr-Moson-Sopron megye munkaerő-piaci helyzetét pozitívan befolyásolta 
az ipar jó teljesítménye, a szezonális álláslehetőségek bővülése, valamint a közfoglalkoztatás, 
így március végén 11 044 munkanélküli szerepelt a nyilvántartásokban. 2011-hez képest 
számuk 23%-kal csökkent, mely a legkedvezőbb volt az országban. A munkanélküliek 
gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya itt a legalacsonyabb, 5,9%.  

A megye valamennyi munkaügyi kirendeltségének illetékességi területén fogyott az 
álláskeresők száma 2011-hez, illetve 2012 februárjához viszonyítva is. Egy év távlatában a 
Kapuvári és a Csornai térségben közel négytizedes csökkenés következett be. A legtöbb 
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álláskeresőt továbbra is a Győri körzetben regisztrálták (6 989 fő), az egy év alatti mérséklődés 
itt volt a legkisebb.  

1. tábla 
A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása munkaügyi körzetenként,  

2012. március 
A regisztrált álláskeresők 

a 2011. márciusi a 2012. februáriKirendeltség 
száma, fő 

százalékában 

számának 
megoszlása 

közül 
pályakezdők 
aránya, % 

Csornai 725 62,6 76,3 6,6 8,1 
Győri 6 989 82,4 92,6 63,3 7,5 
Kapuvári 557 62,0 73,8 5,0 11,0 
Mosonmagyaróvári 1 397 72,2 81,2 12,6 6,1 
Soproni 1 376 72,5 85,0 12,5 4,4 
Győr-Moson-Sopron 
megye összesen 11 044 76,9 87,7 100,0 7,1 

 
Forrás: Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. 
 

A munkanélküliek között a nők magasabb arányt képviseltek az adott időszakban (53%), 
számuk 17%-kal, míg a férfiaké – jobb elhelyezkedési esélyeiknek köszönhetően – közel 
háromtizeddel fogyott. A 25 év alatti munkát keresők, valamint a pályakezdő fiatalok létszáma 
az átlagosnál kisebb mértékben csökkent (előbbieké 21%-kal, utóbbiaké 14%-kal), így arányuk 
némileg emelkedett 2011-hez képest. 

2012 március végén 1 927 betöltetlen álláshelyet kínáltak a munkáltatók Győr-Moson-Sopron 
megyében, közel háromtizeddel többet, mint egy évvel korábban. Ennek hatására jelentősen 
javultak a munkanélküliek elhelyezkedés esélyei, mivel egy felkínált helyre 6 álláskereső jutott, 
a tavaly ilyenkori 10-zel szemben. 

Gazdasági szervezetek 
A Győr-Moson-Sopron megyei székhellyel rendelkező gazdasági szervezetek száma egy év 

alatt 1,2%-kal emelkedett, március végén több mint 75 ezret regisztráltak. Ez az országos 
állomány 4,2%-át jelentette. A mintegy 69 ezer vállalkozás 70–30%-os arányban egyéni, 
valamint társas formában volt bejegyezve. 

Előbbiek körében 3,4%-os bővülés történt, mely a korlátolt felelősségű társaságok élénk 
alapítási kedvének eredménye, ugyanis az egy évvel korábbinál 8,0%-kal többet tartottak 
nyilván. A második leggyakoribb forma, a bt háromtizeddel részesedett, számuk azonban 5,2%-
kal csökkent. Egy százalék alatti az rt-k és a szövetkezetek hányada is, melyekből mindössze 
134-et, illetve 147-et tartottak nyilván. A társas vállalkozások 99%-a kis-, azon belül is döntően 
(10 fő alatti) mikrovállalkozás. Mindössze 213 (49–250 fős) középvállalkozást és 49 (250 fő 
feletti) nagyvállalatot számláltak. Míg a nagyobb létszámú cégek száma csökkent, a legfeljebb 
49 főt foglalkoztatóké összességében 3,4%-kal nőtt. Ezen belül is a 10–19 fős szervezetek 
száma bővült a legjobban, 7,6%-kal. 

A magánkezdeményezések száma alig emelkedett. A közel 48 ezer egyéni vállalkozó 45–
34–21%-os arányban mellék- és főfoglalkozásban, valamint nyugdíj mellett tevékenykedett. 
Csupán a mellékállásban vállalkozók köre bővült, 2,6%-kal. 

A vállalkozások több mint egynegyede a mezőgazdaság, 14%-a az ingatlanügyletek, 12%-a 
a kereskedelem, egytizede a tudományos és műszaki tevékenység nemzetgazdasági ágban, s 
további 7,2%-a az építőiparban, 5,3%-a pedig az iparban tevékenykedett. Közülük a 
mezőgazdaságban és az ingatlanügyletek területén (egyaránt 2,5%), valamint az iparban 



Statisztikai tájékoztató – Győr-Moson-Sopron megye, 2012/1 
 

 5

(2,1%) bővült jelentősen a szervezetek száma, míg az építőiparban másfél százalékos 
csökkenés történt. 

Az első negyedév végén 5 619 nonprofit szervezetet regisztráltak a megyében, mely 2,4%-
kal több az egy évvel korábbinál. A civil szervezetek 38%-a az ingatlanügyletek, 36%-a az 
egyéb szolgáltatás, 16%-a pedig a művészet és szabadidő ágazatba sorolódott. További 5,4%-
uk oktatási tevékenységet folytatott vagy egészségügyi szolgáltatást végzett. A kiemelt területek 
közül az oktatási, valamint a művészeti és szabadidős tevékenységet folytató nonprofitok 
száma nőtt a leginkább, 4,5%-kal, illetve 3,6%-kal. 

Beruházás 
Az országos folyamatokkal ellentétben a megye beruházási tevékenységében másfél éve 

tartó fellendülés az első negyedévben is folytatódott. A gazdasági szervezetek 50,7 milliárd Ft 
értékű fejlesztést valósítottak meg, mely folyó áron másfélszerese az egy évvel korábbinak. Ez 
az országos befektetések egytizedét adta. Egy lakosra 112 ezer Ft teljesítményérték jutott, mely 
az országos átlagot 62 ezer Ft-tal felülmúlta. A mutató a főváros és a megyék rangsorában az 
első helyet jelentette. 

A beruházások 73%-át a gép-, berendezés-, járműbeszerzések, 26%-át pedig az építések 
adták. Előbbiekre 44%-kal, utóbbiakra 89%-kal nagyobb összeget fordítottak, mint az előző év 
azonos időszakában. A gépek, berendezések, járművek 72%-a importból származott, mely 
38%-kal nőtt. A belföldi beszerzések nagyobb mértékben, 63%-kal bővültek. 

A fejlesztések négyötödét az ipar kötötte le, mely döntően a feldolgozóiparban realizálódott, 
ahol a ráfordítások háromötödét kitevő import beszerzések 47%-kal bővültek, az építések 5,3-
szeresére, az belföldi beszerzések pedig 2,3-szeresére növekedtek. A háttérben a közúti 
járműgyártás területén történő nagy volumenű beruházás, az AUDI Hungária Motor Kft. 
bővítése, fejlesztése húzódik meg, melynek eredményeképp az alágazatban 95%-kal nőtt a 
beruházásra szánt összeg. További jelentős, 4,4%-os részarányú befektetés a szállítás és 
raktározás nemzetgazdasági ágban történt, ahol összességében 13%-kal, azon belül is a 
belföldi beszerzésekre három és félszer nagyobb összeget fordítottak. A beruházásokból jóval 
kisebb szeletet képviselő művészet és szabadidő területén közel hatszorosára nőtt a 
teljesítményérték (azon belül is az építési jellegű 14-szeresére), mely döntően a fertődi 
Esterházy-kastély rekonstrukciója révén a múzeumi tevékenységben jelentkezett. 

Ipar 
Győr-Moson-Sopron megyében az ipari szektor 4 fő feletti vállalkozásainak egy évvel korábbi 

14%-os teljesítménynövekedése után 2012 első három hónapja további 9,6%-os élénkülést 
hozott, miközben országosan stagnálást mutatott. A 644 milliárd Ft-os produktum az 
országosnak több mint tizedét tette ki.  

Egy lakosra 1,4 millió Ft termelés jutott, ami az átlagos 2,4-szeresét érte el, megyei 
összehasonlításban pedig Komárom-Esztergom után a második legnagyobb értéket képviselte.  

Az első negyedévben a megyei székhelyű 49 főnél nagyobb létszámmal működő 
szervezetek 617 milliárd Ft termelési értéket produkáltak, mely mintegy tizedével felülmúlta az 
egy évvel korábbit. Országosan ugyanakkor néhány tized százalékos mérséklődést 
regisztráltak. A belföldi eladás szerény mértékben (1,0%), a kivitel ugyanakkor 11%-kal 
emelkedett, miközben országosan a hazai piac szűkülésével kellett számolni, az export 
bővülése pedig a két százalékot sem érte el. 

Az ipari termelés 97%-a a feldolgozóiparból származott, de tevékenységi területeinek 
többsége az egy évvel korábbinál gyengébb teljesítménnyel zárt. Mindez leginkább a fa-, papír- 
és nyomdaiparról, valamint a vegyi anyag termék gyártásáról mondható el, de a gépipari ágak 
közül, székhelymódosításra visszavezethetően a villamos berendezés gyártásáé is 
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számottevően visszaesett. Az élelmiszeripar termelése az országossal ellentétben – jórészt a 
húságazatot érintő mérséklődő értékesítési lehetőségek és szervezeti változások 
következtében – tovább csökkent, a számítógép, elektronikai, optikai termékek, a gép, gépi 
berendezések, valamint a közúti járművek és alkatrészeik kibocsátása viszont átlagot 
meghaladóan nőtt. Úgy tűnik a gumi-, műanyag- és építőanyagipar növekedési pályára állt, míg 
a textilipar termelésének két éve tartó javuló tendenciája a piaci folyamatok hatására ismét 
kedvezőtlen fordulatot vett. 

A járműgyártás a feldolgozóipari produktumból, egyre növekvő arányban veszi ki a részét. 
Három éve nem egészen háromnegyedet, 2012. január-márciusában már 80%-ot képviselt. A 
termelés kisebb szeletét adó ágazatok közül egy év leforgása alatt a gumi-, műanyag- és 
építőanyagipar, a számítógép, elektronikai, optikai termék, valamint a gép, gépi berendezés 
gyártása súlya növekedett.  

A megye ipari termelését markánsan meghatározó gépipar 12%-os teljesítménynövekedése 
erős kontrasztot mutat az országos szinten regisztrált 1,8%-os csökkenéshez képest. Míg Győr-
Moson-Sopronban a járműgyártás kedvező helyzete alapvetően meghatározta az 
ágazatcsoport javuló teljesítményét, addig országosan leginkább a megyeinél jóval nagyobb 
súlyt képviselő számítógép, elektronikai, optikai termék gyártás korábbinál kedvezőtlenebb piaci 
pozíciója érvényesült. Ugyanakkor országos szinten – a megyétől eltérően – nemcsak az 
élelmiszeripar, hanem a textilipar is számottevő termelésnövekedést ért el, de az előbbiekhez 
hasonló ellentétes folyamatok zajlottak a vegyi agyag, termék gyártásában és a kohászat, 
fémfeldolgozásban is. 

Az értékesítésből származó ipari bevétel az év első három hónapjában 625 milliárd Ft-ot ért 
el, mely összehasonlító áron számítva egytizedével volt magasabb az egy évvel korábbinál. A 
teljesítménynövekedés mozgatója továbbra is alapvetően az export, melynek aránya három év 
elteltével újra elérte a 88%-ot (országosan 63%). 

 

1. ábra 
Az ipari termelés és értékesítés volumenindexei* 

(előző év azonos időszaka = 100,0) 

* 2009. I. negy edév től  v íz- és hulladékgazdálkodás nélkül.
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A gépipari vállalkozások átlagot meghaladó mértékben tudták növelni eladásaikat. Ez a 

villamos berendezés gyártását kivéve valamennyi ágazattal kapcsolatban és mindkét 
értékesítési relációra vonatkozóan elmondható. Különösen a járműipar és az ugyanakkor 
exportkiesést elkönyvelő villamos berendezés gyártása hazai piaci lehetőségei javultak. Az 
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ágazat szervezeti változásaira is tekintettel, a gumi-, műanyag és épitőanyagiparban működő 
ipari vállalkozások belföldre és külföldre irányuló értékesítései is egyaránt nőttek, de a 
feldolgozóipari ágazatok fele nemcsak exportját, de hazai eladásait sem tudta fokozni. Utóbbiak 
körében a belföldi eladás 3,4 és 34% közötti, míg az export 0,2 és 9,5% között változó 
mértékben csökkent. A legkisebb szélsőértéket mindkét esetben a kohászat, 
fémfeldolgozásban, a legnagyobbat pedig a vegyi anyag, termék gyártásában regisztrálták. A 
húságazat helyzete miatt a kétharmad részben hazai piacra termelő élelmiszeripar belföldi 
értékesítése 6,2%-kal, kivitele 5,6%-kal csökkent. 

A legalább 50 főt foglalkoztató megyei székhelyű ipari szervezeteknél a tavalyi növekedést 
követően 2012 I. negyedévben is közel 1 700 fővel, 4,5%-kal nőtt az alkalmazásban állók száma 
az előző év azonos időszakához viszonyítva. A feldolgozóipar ágazatainak többségében a 
korábbinál kevesebben dolgoztak, amit teljes mértékben kompenzált a járműgyártás korábbinál 
15%-kal, a gép, gépi berendezés gyártásának 9,9%-kal magasabb létszáma, valamint a gumi-, 
műanyag- és építőanyagipar szervezetszám változásából adódó többlet. A legnagyobb plusz 
létszám, kétezer fő ismét a járműiparban jelentkezett, így a gépipari munkalehetőségek 
növekedése következtében az ipari szervezeteknél alkalmazásban állók már több mint felének az 
ágazatcsoport vállalkozásai biztosítottak kereseti lehetőséget. Mintegy 400 fővel kevesebben 
dolgoztak viszont az élelmiszeriparban, de jelentősen csökkent a létszám az energiaszektorban 
és székhelyváltozásból adódóan a villamos berendezés gyártásában is.  

A létszám módosulása mellett a termelés alakulásával is számolva, a termelékenység 4,8%-
kal emelkedett. Mértéke szervezetszám változásból adódó jelentős termelésnövekedés 
következtében a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában (32%), illetve a számottevő 
létszámcsökkenésnek betudhatóan a vegyi anyag, termék gyártásában (15%) és az 
élelmiszeriparban (11%) volt a legnagyobb. A főbb feldolgozóipari ágak közül viszont – szintén 
termelés visszaesésből adódóan – a fa-, papír- és nyomdaiparban 11%-kal csökkent.  

Építőipar 
2012. első három hónapjában az építőipari termelés volumene országosan 12%-kal volt 

kisebb az előző év azonos időszakénál. Növekedést mindössze három megyében és a 
fővárosban regisztráltak, néhány helyen a teljesítmény visszaesése a 40%-ot is elérte vagy 
megközelítette. Győr-Moson-Sopron építőipari vállalkozásainak helyzete egy év alatt az 
átlagosnál kedvezőtlenebbül változott, az egy lakosra jutó termelési érték viszont az 
országossal megegyezően (16,6 ezer Ft) alakult, ami a főváros és megyék között, csökkenő 
sorrendben a negyedik helyet jelentette.  

A tavalyi 17%-os csökkenést 2012. első negyedévben újabb 18%-os visszaesés követte. A 
legalább 4 főt foglalkoztató szervezetek 7,5 milliárd Ft termelési értéket realizáltak úgy, hogy a 
két építési főcsoport közül a nagyobb súlyt (61%) képviselő épületépítések összehasonlító áron 
számított értéke negyedével maradt el a tavaly ilyenkoritól, miközben az egyéb építményeké 
nem változott.  

Az ágazatokat tekintve kisebb igény jelentkezett az építőipari tevékenység több mint felét 
kitevő speciális szaképítések iránt, melyek teljesítménye így alig haladta meg a 4 milliárd Ft-ot. 
Szakterületei közül jelentősen, mintegy négytizedével visszaesett a munkák zömét képező 
épületgépészeti szerelések volumene (2,9 milliárd Ft), melyet a befejező építés és az egyéb 
speciális szaképítés többlet munkái nem tudtak kompenzálni.  

A lakáspiacok első negyedévi élénkülésével viszont lendületet kaptak az épületépítési 
feladatok, melyekre 1,7 milliárd Ft-ot fordítottak, ami az egy évvel korábbit több mint 20%-kal 
meghaladta. Az egyéb építmények építésének volumene viszont 13%-kal elmaradt a 
bázisidőszakétól. Az ágazatban teljesítményük csökkenése mellett a közműépítések 
(1,4 milliárd Ft) domináltak, de tárgyidőszaki megrendeléseik elmaradása miatt rövidtávon ezen 
a területen továbbra sem várható élénkülés. Az út, vasút építések közül az útépítések volumene 
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érezhetően mérséklődött, ugyanakkor a térségben megvalósuló vasúti projekt az ebben a 
körben tevékenykedő szervezeteknek kedvezőbb lehetőséget nyújtott.  

A kisebb volumenű szakipari munka, valamint az épületépítések teljesítményének 
növekedése az építőipari tevékenység ágazati összetételében jelentős módosulást 
eredményezett. Ez utóbbiak súlya már meghaladta az egyéb építmények építését, a speciális 
szaképítésé ugyanakkor közel kilenc százalékponttal visszaesett. 

2. tábla 
Az építőipari termelés alakulása alágazatok szerint, I. negyedév 

(százalék) 
Építőipari termelés 

megoszlása Ágazat 
2011 2012 

volumenindexe, 
2011. I. n. év =100,0

Épületek építése 15,8 23,3 122,4 
Egyéb építmény építése 21,2 22,5 87,0 
Ebből: út, vasút építése 3,9 3,9 83,1 

közműépítés 16,4 18,3 90,8 
Speciális szaképítés 63,0 54,1 70,2 
Ebből: bontás, építési terület előkészítése 2,4 1,4 49,7 

épületgépészeti szerelés 51,4 38,5 61,3 
befejező építés 5,6 8,2 119,7 
egyéb speciális szaképítés 3,6 6,0 133,9 

Építőipar összesen 100,0 100,0 81,9 
 

Az építések felét a legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások, háromtizedét a 10–49 fő 
közöttiek, míg egyötödét az ennél kisebb létszámmal működők teljesítették. Az egyéb 
építmények építésében, így a közműépítésekben is, döntően a legnagyobbak jutottak 
feladatokhoz. Tevékenységükben ez a terület, hasonlóan az épületgépészethez, az átlagosnál 
nagyobb súlyt kapott csakúgy, mint a 10–49 főt foglalkoztató szervezetek esetében az 
épületépítések, valamint a speciális szakmunkák, melyeknek egyenként mintegy harmadát 
végezték el. A 10 fő alatti mikrovállalkozások erőssége szintén a speciális szakmunka volt, mely 
teljesítményük héttizedét képviselte.  

2012. első három hónapjában a megye építőipari vállalkozásai összehasonlító áron számítva 
az egy évvel korábbinál 2,1%-kal nagyobb összegben kötöttek új szerződéseket. A 
szerződésállomány 9 milliárd Ft-ot tett ki, így a több éve tartó csökkenés után talán lehetőség 
mutatkozik az építőiparban is a kedvező változások megindulására.   

Lakásépítés 
Az év első három hónapjában sem javult a lakáspiaci helyzet. Január-márciusban 2 444 új 

lakás kapott használatbavételi engedélyt az országban, ami 22%-kal kevesebb az előző év 
azonos időszakánál. Területileg jelentősek a különbségek, a megyék felében ugyanis 
növekedést mértek, ezzel szemben Békésben alig negyedére csökkent az új lakások száma. 
Győr-Moson-Sopron megyében az első negyedévben összesen 143 lakás készült el, ez 
számottevően több a tavaly ilyenkorinál, viszont még mindig jelentősen elmarad a korábbi évek 
átlagától. A tízezer lakosra 3,2 épített lakás jutott, ami Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Pest 
és Csongrád megyéket követően az ötödik legmagasabb értéket jelentette az országban.  

A lakások közel hattizede Győrött és Sopronban, további 13%-a pedig a megye többi 
városában készült, ahol összességében a községekkel ellentétben nőtt az építkezések száma. 
A falvakban 41 otthont adtak át, minden negyediket Győrzámolyon, Hegyeshalomban vagy 
Öttevényen.  
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Az építtetők között a korábbiakhoz hasonlóan a lakosság és a vállalkozások szerepe 
kizárólagos, ami meghatározza az építési célt is. Az első negyedévben befejezett lakások több 
mint kétharmadát a lakosság építtette, jellemzően saját használatra, fennmaradó részét pedig a 
vállalkozások, értékesítés céljából.  

A január-márciusban átadott lakások átlagos alapterülete 103 m² volt, s 57%-uk négy vagy 
annál több, negyedük pedig három szobával készült.  

Kedvezőbben alakult a lakásépítési engedélyek száma a megyében. Míg országosan több 
mint egytizedével kevesebbet adtak ki, Győr-Moson-Sopronban közel háromnegyedével több, 
összesen 289 lakás építését tervezik a jövőben. Tízezer lakosra jutó számuk (6,4) így a 
legmagasabb volt a területi rangsorban. Az engedélyek héttizedét a megye négy településén – 
Győrött, Sopronban, Mosonmagyaróváron, valamint Rajkán – adták ki, közülük 83-at ez utóbbi 
községben, túlnyomó részben társasházi formában készülő lakásokra. 

Az első negyedévben a tavaly ilyenkorinál több mint kétszer annyi, 144 nem lakóépületre 
adtak engedélyt a megyében.  

Turizmus 
Az első negyedévben a megye kereskedelmi szálláshelyein 78 ezren 180 ezer éjszakát 

töltöttek el, mely a vendégéjszakák száma alapján az országos forgalom 5,7%-át jelentette. A 
gazdasági válságot követő forgalombővülés az előző év során egyre mérséklődött, 2012. első 
három hónapjában pedig már csökkenés következett be. 8,4%-kal kevesebben, 5,9%-kal 
kevesebb éjszakára foglaltak szállást, amit a belföldi vendégkör szűkülése okozott. Az átlagos 
tartózkodási idő viszont épp a hazai turisták hosszasabb időzésének köszönhetően 2,7%-kal 
2,3 éjszakára nőtt. Országosan jóval kisebb ütemben csökkent a belföldi kereslet, amit a 
növekvő külföldi érdeklődés összességében élénkülést eredményezve ellensúlyozni tudott. 

Visszaesése ellenére is a belföldi turizmus dominál a megyében, az eltöltött éjszakák 
számának 54%-át tette ki. Ötödével kevesebb magyar vendég 15%-kal kevesebb éjszakára 
szállt meg, mint egy évvel korábban. A külföldiek száma ugyanakkor 7,6%-kal nőtt, s 6,8%-kal 
több napra érkeztek. A belföldiek hosszabb ideig (átlagosan 2,5 éjszakát) tartózkodtak 
szállásukon, mint a külföldi látogatók (2,1 éjszaka). 

A külföldiek több mint négyötöde az Európai Unió tagállamaiból kereste fel megyénket. Ezen 
belül közel egyharmaduk Németországból, egynegyedük Romániából, s mintegy negyedük a 
szomszédos Ausztriából érkezett. Az uniós országokból ezen felül a csehek, az olaszok és a 
szlovákok utaztak ide jelentősebb számban. Emellett az ukrán turisták érdeklődése számottevő. 
A kiemelt országok közül a német vendégek tartózkodtak a legtovább, átlagosan 2,4 éjszakát. 

A vendégek négyötöde valamely szállodát választotta szálláshelyül, ezen belül 59%-uk a 
háromcsillagos hoteleket részesítette előnyben, háromtizedük pedig a négycsillagos 
egységekben éjszakázott. Minden kilencedik szállodai vendég wellness-szállodában és minden 
huszadik gyógyszállóban pihent. A wellness szolgáltatásokat kínáló hotelek vendégkörét 
zömében a belföldiek, a gyógyászati kezelésekre specializálódottakét jellemzően a külföldiek 
adták. A panziók 13%-os, de a különféle egyéb szállástípusba sorolt egységek is kisebb-
nagyobb forgalomélénkülést regisztráltak. 

A szálláshelyek átlagosan 34%-os szoba- és 22%-os férőhely-kihasználtsággal üzemeltek, 
mely az egy évvel korábbinál 6,7%-kal, illetve 1,3%-kal kedvezőbb. A hotelszobák foglaltsága 
összességében 39%-os, osztályba sorolás szerint a legmagasabb, 42%-os a négycsillagos 
egységekben volt. A wellness-szállók különösen magas, 49%-os lekötöttséggel működtek, de a 
gyógyszállók kihasználtsága is jóval átlag feletti, 46%-os volt. Míg a négycsillagos szállodák, és 
a gyógyításra specializálódott egységek foglaltsága romlott, a wellness szolgáltatásokat 
nyújtóké lényegesen javult az első negyedévben. 
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A megye kereskedelmi szálláshelyei 2,1 milliárd Ft bevételt realizáltak, folyó áron ötödével 
kevesebbet, mint 2011 első három hónapjában. A bevételek fele szállásdíjból, 36%-a 
vendéglátásból származott. Előbbiből 5,0%-kal, utóbbiból közel harmadával kisebb összeg folyt be. 

Egy év alatt 3,0%-kal nőtt az üdülési csekket elfogadó Győr-Moson-Sopron megyei szállások 
száma, márciusban 139 egységben volt lehetőség e fizetőeszköz használatára. Az első 
negyedévben a turisták 65 millió Ft értékben váltottak be utalványt, mely 63%-kal kevesebb az 
egy évvel korábbinál. A bevezetésre került, s az üdülési csekk szerepét fokozatosan felváltó 
SZÉP kártyát 110 helyütt fogadták el. A beváltott érték három hónap alatt 9 millió Ft-ot tett ki. A 
két fizetőeszköz együttes összegének négyötöde a szállodákban került felhasználásra. 

Közúti közlekedési balesetek 
2012. első negyedévében az országos baleseti statisztika kedvezőbb helyzetet mutatott, 

ugyanis a balesetek száma 3,6%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest.  
Győr-Moson-Sopron megye közútjain 2012 első három hónapjában 170 személyi sérüléssel 

járó baleset történt, majd ugyanannyi, mint tavaly ilyenkor. Kimenetelük azonban súlyosbodott, 
a halálos balesetek száma ugyanis 4-ről 9-re, a súlyos sérüléssel járóké pedig 22%-kal nőtt.  

A személysérüléses közúti közlekedési balesetek 95%-a a járművezetők hibájából 
következett be. Ők a leggyakrabban a sebesség nem megfelelő alkalmazása (53 esetben), 
valamint az elsőbbség meg nem adása (49 esetben) miatt voltak okozók. A balesetek 4,1%-át a 
gyalogosok idézték elő.  

A balesetek 12%-ánál játszott szerepet az alkoholos befolyásoltság, ami megegyezik a tavaly 
ilyenkorival, viszont közel negyedével nőtt az ezekben megsérült személyek száma.  

2012. március végéig 270-en sérültek meg a megye közútjain, 23%-kal többen mint az előző 
év ugyanezen időszakában. A halálos áldozatok száma 6 fővel 10-re emelkedett. Negyedével 
nőtt a súlyos sérülést szenvedők, míg ötödével a könnyen sérültek száma.  
 
 
További információk, adatok (linkek): 
Részletes megyei adatok 
stADAT-táblák 
Módszertan 
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