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Összefoglalás 
Az első negyedév gazdasági és társadalmi folyamatai változatos képet mutattak Vas 

megyében. A népességfogyás felgyorsult. Az élveszületések és a halálozások száma felülmúlta 
az egy évvel korábbit. A munkaerő-piaci folyamatok mérsékelt optimizmusra adnak okot. Az 
alkalmazásban állók létszáma alig nőtt, a munkanélküliség mérséklődött. A bruttó keresetek 
emelkedtek. A vállalkozási kezdeményezőkészség fokozódása és a civil aktivitás élénkülése 
nyomán tovább bővült a gazdasági szervezetek állománya. Az új beruházások döntő hányadát 
a járműgyártással foglalkozó vállalkozások valósították meg. Az ipari termelés dinamikus 
növekedését elsősorban a közúti jármű alkatrészei iránti növekvő külföldi kereslet húzta. Mivel a 
feldolgozóiparban nem változott az alkalmazásban állók száma, a termelékenység tovább 
javult. Változatlanul a vasútépítéssel összefüggő munkák biztosították az építőipari termelés 
legnagyobb hányadát. A megrendelés-állomány alapján a közeljövőben javulhat az építőipari 
kapacitások kihasználása. Folytatódott az előző években megkezdődött lakáspiaci 
dekonjunktúra. Mérséklődött a kereskedelmi szálláshelyek látogatottsága, az üzemeltetők 
bevétele azonban a vendéglátásnak köszönhetően nem csökkent. A külföldiek újból átvették a 
vezető szerepet a vendégkörben és a forgalomban egyaránt. A megye közútjain kevesebb 
baleset történt, mint egy évvel korábban. 

Demográfiai helyzet 
Előzetes adatok szerint 2012. január 1-jén hazánk népessége 9 962 ezer fő volt, 0,2%-kal 

kevesebb, mint az előző év elején. Vas megyében ugyanekkor 257 ezren éltek, a 
népességcsökkenés mértéke 2011 azonos időpontjához képest 0,3%-ot tett ki. 

2012 első három hónapjában országosan és a megyében több gyermek született, de a 
halálozások száma is emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Vas megyében 
március végéig 447 újszülöttet anyakönyveztek, és 986 halálesetet állapítottak meg. Az 
élveszületések több mint hattizede a városokban történt. A halálozások száma a községekben 
2,7-szerese, a városokban 1,9-szerese volt a születésekének. Az országos folyamatokkal 
ellentétben a természetes fogyás üteme kissé gyorsult. 

A házasságkötések száma országosan két és fél százalékkal maradt el az egy évvel 
korábbitól. Vas megyében ugyanakkor a három hónap alatt 11%-kal több házasságot kötöttek, 
mint tavaly ilyenkor. 

Munkaerőpiac 
A KSH munkaerő-felmérésének adatai alapján Vas megyében 2012. I. negyedévében a 15–

74 éves népesség 59,0%-a volt jelen a munkaerőpiacon. Az aktivitási arány 3,0 százalékponttal 
kedvezőbb képet mutatott az országosnál, a főváros és a megyék rangsorában Budapestet 
követően a második legmagasabb értéket érte el. Az előző év azonos időszakához viszonyítva 
3,4%-kal bővült a foglalkoztatottság, és 16%-kal mérséklődött a munkanélküliség. A 
foglalkoztatási ráta egy esztendő távlatában majdnem két százalékponttal 54,8%-ra javult, a 
munkanélküliség szintje (7,1%) pedig másfél százalékponttal lett alacsonyabb. 2012. I. 
negyedévében a főváros után Vas megyében regisztrálták a második legmagasabb 
foglalkoztatási és Győr-Moson-Sopron után a második legalacsonyabb munkanélküliségi rátát.  

2012 január-márciusban országosan nemzetgazdasági szinten a legalább öt fős 
vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél 
2,6 millióan álltak alkalmazásban. Számuk egy esztendő alatt 0,7%-kal csökkent. Az 
intézményi statisztikák szerint Vas megyében az első negyedévben 58,1 ezren – az előző év 
azonos időszakánál 0,6%-kal többen – dolgoztak alkalmazottként. A versenyszféra háromszor 
annyi embert foglalkoztatott, mint a költségvetési szervek. A létszám előbbieknél 0,7%-kal, az 
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utóbbiaknál 1,2%-kal bővült egy év alatt. A vállalkozásoknál nem történt lényeges változás 
egyik állománycsoportban sem, a költségvetési szféra fizikai munkaerő kapacitásának 14%-os 
növekedésében a közfoglalkoztatás játszott szerepet. 

A gazdasági ágak létszám-alakulásában nagy szóródás mutatkozott. A mezőgazdaságban és az 
építőiparban nőtt, az iparban kissé csökkent a foglalkoztatottság. A feldolgozóipar ágazatai közül a 
nagyfoglalkoztatónak számító járműgyártásban dinamikusan (8,0%-kal) bővült a humánerő-
kapacitás. A gumi-, és műanyagiparban 9,4%-kal, a kohászat és fémfeldolgozásban 6,2%-kal 
dolgoztak többen a tavalyinál. A létszám fogyását azonban nem sikerült megállítani az 
élelmiszeriparban, a textil- és bőriparban, a fa-, papír- és nyomdaiparban és – a  járműgyártást 
kivéve – a gépipari ágakban. A szolgáltatási szektorban számottevő növekedés történt a 
szállítás és raktározásban (14%), és az átlagnál jobban nőtt az alkalmazottak száma a 
közigazgatásban, valamint az egészségügyi szolgáltatás területén is. A tercier szektor ez utóbbi 
két területe közel ezer fő teljes munkaidős (zömében fizikai) munkavállalónak biztosított 
kereseti lehetőséget közfoglalkoztatás keretében. Az ingatlanügyletek, az információ és 
kommunikáció, valamint a művészet és szabad idő ágakban tíz százalék feletti létszámfogyás 
következett be az első három hónap átlagában, amelyet részben a lakáspiaci recesszió, 
részben létszámleépítések, illetve szervezeti változások eredményeztek.  

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete Vas megyében 
185,2 ezer Ft-ot tett ki, amely 7,1%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. A 
versenyszférában 9,6%-kal (187,8 ezer Ft-ra) nőttek, a költségvetés területén 0,6%-kal 
(177,9 ezer Ft-ra) csökkentek a bruttó bérek. Országosan a 219,2 ezer Ft-os bruttó juttatások 
4,4%-kal haladták meg az előző év azonos időszakit. A közszféra átlagkeresetének csökkenő 
szintjét a közfoglalkoztatás is befolyásolta. Vas megyében a szellemi foglalkozásúak 
237,3 ezer, a fizikaiak 154,1 ezer Ft-ot kerestek havonta. A bruttó keresetek a gazdasági ágak 
többségében emelkedtek, az információ és kommunikáció, a tudományos és a műszaki 
tevékenység, a közigazgatás területén viszont nem érték el a tavalyit. A legalacsonyabb bruttó 
járandóságot a vendéglátás, a legmagasabbat a pénzügyi szolgáltatás alkalmazottai kapták.  

A családi kedvezmények nélkül számított nettó átlagilletmény havonta 120,3 ezer Ft-ot tett ki 
(országosan 141,8 ezer Ft volt), és 2,5%-kal (országosan 1,6%-kal) múlta felül az előző évit. A 
191,8 ezer Ft-os átlagos havi munkajövedelem 5,6%-kal haladta meg a 2011. január-márciusi 
értéket. A munkajövedelmen belül az egyéb munkajövedelem átlagosan 3,4%-ot (országosan 
4,4%-ot) tett ki.  

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint a márciusi zárónapon országosan 
591,2 ezer álláskereső szerepelt a regisztrációban, 9,0%-kal kevesebb a tavalyinál. Mind az 
előző hónaphoz, mind 2011 azonos időszakához képest minden megyében − nagyon eltérő 
mértékben − csökkent a munkanélküliek száma.  

Vas megyében januárban voltak a legtöbben munka nélkül, márciusra javult a helyzet. Az 
első negyedév végén 8 840-en – az egy évvel korábbinál 17%-kal, az előző havinál 7,6%-kal 
kevesebben – kerestek munkát a munkaügyi kirendeltségeken keresztül. A regisztrált 
álláskeresőknek a gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya március végén az 
országos 13,3%-kal szemben Vasban 7,4%-ot tett ki, és a megyék sorrendjében Győr-Moson-
Sopron (5,4) után a második legkedvezőbb értéket mutatta. 

A márciusi zárónap adatai szerint a Celldömölki kivételével a megye valamennyi munkaügyi 
kirendeltségének illetékességi területén – 17–26% közötti intervallumban – mérséklődött a 
munkanélküliség az egy esztendővel ezelőttihez képest. Az álláskeresőknek a gazdaságilag 
aktív népességen belüli hányada alapján a Vasvári (13,1%) és a Celldömölki (10,5%) térség 
volt a legrosszabb, míg a Szombathelyi körzet (6,1%) a legkedvezőbb helyzetben. Egy év 
távlatában a nyilvántartott álláskeresők között 7,0%-ról 8,9%-ra nőtt a pályakezdők, 13%-ról 
15%-ra a 25 éven aluliak aránya. 
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1. tábla 

A munkanélküliség főbb jellemzői munkaügyi körzetenként, 2012. március 

A regisztrált álláskeresők 

a 2011. 
márciusi 

a 2012. 
februári Körzet 

száma, fő 
százalékában 

számának 
megoszlása, 

% 

közül 
pályakezdők 
aránya, % 

Egy 
álláshelyre 

jutó 
munkanélküli

Celldömölki 1 201 107,2 97,1 13,6 10,2 21 
Körmendi 895 76,3 86,0 10,1 8,8 13 
Kőszegi 720 73,6 91,1 8,1 7,1 14 
Sárvári 1 422 83,3 93,4 16,1 7,9 12 
Szentgotthárdi 570 80,1 93,6 6,4 7,0 13 
Szombathelyi 3 268 82,8 94,5 37,0 9,9 8 
Vasvári 764 77,7 84,1 8,6 8,2 6 
Összesen 8 840 83,2 92,4 100,0 8,9 10 

Forrás: Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. 
 
A munkáltatók által bejelentett üres álláshelyek száma januárban még meghaladta a 

kétezret, március végén már nem érte el a 900-at, és csupán hattizede volt a tavalyinak. Az 
időszak végén így egy álláshelyre 3-mal több munkanélküli jutott, mint egy évvel korábban. 

Gazdasági szervezetek 
Az első negyedévben fokozódott a vállalkozói kedv, nőtt a civil aktivitás, így folytatódott a 

gazdasági szervezetek állományának bővülése. A megyében a március végi zárónapon 41 565 
szervezetet tartottak nyilván, 0,9%-kal (351-gyel) többet, mint az előző év azonos időpontjában. 
Az újonnan létrejöttek kétharmada társas vállalkozás volt. A szervezetek kilenctizede folytatott 
nyereségérdekeltségű tevékenységet. Utóbbiak háromnegyedét egyéni vállalkozásként 
jegyezték be. A magánkezdeményezések gyakrabban fordultak elő a vállalkozások között a 
megyében, mint országosan.  

Az egy évvel korábbihoz hasonlóan Vasban regisztrálták a hazai szervezetek 2,3%-át. Ezer 
lakosra 147 vállalkozás jutott, ami a megyék között közepes vállalkozási aktivitásról 
tanúskodott. A mutató 19-cel maradt el az országostól.  

Az egyéni vállalkozások állománya 12 hónap alatt 0,2%-kal gyarapodott. Összetételük kissé 
módosult a tavalyihoz képest, a munka mellett vállalkozók gyakrabban fordultak elő. 
Összességében 45%-uk mellékállásban, egyharmaduk hivatásszerűen, egyötödük pedig 
nyugellátás folyósítása mellett végezte tevékenységét. 

A kft-k száma egy év alatt 6,2%-kal gyarapodott, a bt-ké ezzel szemben 5,4%-kal csökkent. 
Ezáltal a kft-k képviselték a társas vállalkozások kétharmadát, a bt-k aránya 28%-ra 
mérséklődött. Az általában nagyobb tőkével rendelkező, a cégek fél százalékát alkotó 
részvénytársaságok száma nem változott az egy évvel korábbihoz képest. A társas 
vállalkozások 0,9%-át képviselő szövetkezeteké viszont tovább apadt. A méretstruktúra nem 
módosult, a társaságok 92%-a legfeljebb 9 főt foglalkoztatott.  

A vállalkozások száma 9 gazdasági ágban gyarapodott, a víz- és hulladékgazdálkodásban 
nem változott, 9 területen (ebből 8 szolgáltatási ág) pedig csökkent. A legtöbb új szervezetet 
továbbra is a mezőgazdaságban hozták létre. Élénk maradt az alapítás ezen kívül a 
tudományos és műszaki tevékenység, valamint a művészet és szabadidő területén is. A helyi 
gazdaság meghatározó ágában, a feldolgozóiparban fél százalékkal nőtt az állomány. A 
tevékenység szerinti összetétel lényegesen nem módosult az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
A vállalkozások 28%-a mezőgazdasági feladatokat végzett, 13%-uk ingatlanügyletekkel, 
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egytizedük pedig kereskedelemmel vagy javítással foglalkozott. Utóbbi területen az elmúlt 
időszakban folytatódott a szervezetek koncentrációja.  

Változatlanul élénk az alapítványok, egyesületek alapítása. Március végén 3 181 nonprofit 
szervezetet tartottak nyilván a megyében. Számuk az átlagosnál nagyobb mértékben (2,4%-kal) 
gyarapodott egy év leforgása alatt, így a gazdasági szervezetek 7,7%-át képviselték.  

Beruházás 
Az országos folyamattal szemben a megyében élénk maradt a beruházási tevékenység, a 

fejlesztések ugyanakkor erőteljesen koncentrálódtak. A vasi székhelyű, legalább 5 főt 
foglalkoztató gazdasági szervezetek az I. negyedévben 17 milliárd Ft-ot költöttek új tárgyi 
eszközök beszerzésére, 4,7 milliárd Ft-tal többet, mint 2011 azonos időszakában.  

A teljesítményérték az országos 3,4%-át tette ki. Kilenc megyében nőtt a beruházások 
összege, a növekmény Győr-Moson-Sopron után itt volt a legnagyobb. Magas szinten 
állandósult a beruházási aktivitás. Az ezer lakosra vetített teljesítményérték (68 millió Ft) 
egyharmaddal múlta felül az országosat, valamint a fővárost és Győr-Moson-Sopron megyét 
követően a harmadik legmagasabb értéket mutatta a területi rangsorban.  

1. ábra 

A beruházások anyagi-műszaki összetétele, I. negyedév 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2011

2012

Épületek, egy éb építmény ek Belföldi gépek, járműv ek Import gépek, járműv ek Egy éb 
 

Az ültetvények, erdők, valamint a tenyész- és igásállatok kivételével valamennyi anyagi-
műszaki csoportban nőttek a ráfordítások. A tavalyihoz hasonlóan a beruházások legnagyobb 
hányadát (55%-át) a gépek, berendezések beszerzése tette ki, részesedésük nagysága 
azonban az ingatlan-fejlesztések fellendülése következtében mérséklődött. A gépek 
háromnegyede importból származott. Épületek, építmények kialakítására 3 milliárd Ft-tal többet 
költöttek az egy évvel korábbinál, így a teljesítések 38%-át képviselték. A járműbeszerzések 
aránya (6,2%) kissé emelkedett. 

Nyolc gazdasági ágban nőtt, 12 területen viszont csökkent a beruházások összege. A 
feldolgozóipari szervezetek 13,4 milliárd Ft-ot különítettek el fejlesztésekre, 6,3 milliárd Ft-tal 
többet az egy évvel korábbinál. Ezzel a gazdasági ág súlya a beruházásokból a tavalyi 58%-ról 
78%-ra emelkedett. Az invesztíciók túlnyomó többsége a járműgyártás termelőkapacitásának 
bővítését szolgálta. A második legtöbb fejlesztés a szállítás, raktározás területén történt a közúti 
áruszállítással foglalkozó vállalkozásoknak köszönhetően, a teljesítményérték azonban még így 
sem érte el nemzetgazdasági beruházások 5%-át. A harmadik legtöbb teljesítés az 
agráriumban történt, ahol csaknem minden harmadik forintot haszonállatok vásárlására 
költöttek a gazdálkodók. 
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Ipar 
Magyarországon 2012. I. negyedévében a legalább 5 főt foglalkoztató, ipari vállalkozások 

lényegében ugyanakkora értékű árutömeget (5 950 milliárd Ft) állítottak elő, mint 2011. azonos 
időszakában. A Vas megyében telephellyel rendelkezők számára viszont kedvezően indult az 
esztendő, az első három hónapban a megtermelt áruk és nyújtott szolgáltatások együttes 
értéke (194 milliárd Ft) 8,4%-kal felülmúlta az egy évvel korábbit. A teljesítmény alapján a 
megyék között Vas a középmezőnybe sorolódott, a növekedés mértékét tekintve azonban csak 
hatan előzték meg, míg az egy lakosra vetített termelési érték alapján ennél is kedvezőbb 
helyezést érte el. 

Az első három hónapban a megyében bejegyzett, legalább félszáz főt foglalkoztató ipari 
vállalkozások által létrehozott 182 milliárd Ft termelési érték az országos teljesítmény 3,4%-át 
tette ki. A kibocsátás összehasonlító áron 9,5%-kal nőtt, országosan lényegében stagnált. A 
termelésben meghatározó szereppel bíró feldolgozóipari szervezetek 9,6%-kal nagyobb értékű 
árutömeget termeltek meg, mint az előző esztendő hasonló időszakában.  

A feldolgozóipar kibocsátásának héttizedét adó gépipari vállalkozások 12%-kal növelték a 
teljesítményüket, melyben az egy évvel korábbihoz hasonlóan a közúti jármű alkatrészeinek 
gyártásával foglalkozók növekvő exportja járult hozzá. Ennek eredményeképpen a járműgyártás 
a feldolgozóipar teljesítményéből 56%-kal részesedett. A termelés egytizedét létrehozó villamos 
berendezés gyártásában alig maradt el az előállított termékek volumene az egy évvel 
korábbitól, a kisebb súlyt képviselő gép, gépi berendezés gyártásában viszont jelentősebben 
visszaesett a termelés.  

A feldolgozóipari kibocsátás egytizedét produkáló vegyipari vállalkozások stabil piaci 
kapcsolatokkal rendelkeznek, így átlagot meghaladó mértékben nőtt a teljesítményük. A 
kibocsátásból külön-külön mintegy 3%-kal részesedő kohászat és fémfeldolgozásban, fa-, 
papír- és nyomdaiparban, valamint a döntően bútorgyártási tevékenységet magába foglaló 
egyéb feldolgozóiparban elsősorban a külföldi kereslet élénkülése segítette a termelés 
bővülését. Az élelmiszeripar megyei szereplőinek értékesítési pozíciói tovább romlottak. A 
legnagyobb volumenű (13%-os) visszaesés a textil- és bőriparban következett be, és 
kedvezőtlennek tekinthető, hogy mindhárom ágazatában csökkent a termékek iránti kereslet.  

2. ábra 

A feldolgozóipar értékesítési szerkezete, 2012. I. negyedév 
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Az értékesítés magas dinamikáját kizárólag a külföldi kereslet indukálta. Az export 12%-kal 
bővült, a belföldi értékesítés volumene viszont lényegében nem változott. Országosan 
ugyancsak a kivitel fokozódott, de az itteninél jóval szerényebb mértékben. A változások 
hatására a megyében előállított termékek esetében tovább nőtt a külföldi felvevőpiacok 
szerepe. Az élelmiszeripar és a vegyipar kivételével a feldolgozóipar valamennyi fontosabb 
területén az árbevétel döntő része külföldi vevőktől származott.  

Mivel a járműipari termékeket elsősorban külföldi partnerek vásárolják meg, ezért a hazai 
eladás 13%-os csökkenését ellensúlyozta az export 22%-os bővülése. A szinte teljes 
egészében külpiacra termelő gép, gépi berendezések gyártásával foglalkozó vállalkozások 
termékei iránt mindkét értékesítési irányban jelentősen mérséklődött az igény. A számítógép, 
elektronikai, optikai termék gyártásában a belföldi eladás volumene nagyobb mértékben 
csökkent, mint az export.  

Az élelmiszeripari termékek iránti kereslet bel- és külföldön egyaránt csökkent, de különösen 
utóbbi reláció értékesítési lehetőségei romlottak. A zömében exportra gyártó textil-, ruházati és 
bőriparban a külföldi kereslet visszaesését nem tudta ellensúlyozni a hazai eladás 
megkétszereződése. A fa-, papír- és nyomdaiparba és az egyéb feldolgozóiparba sorolt 
vállalkozások esetében éppen fordított a helyzet. A vegyipari termékek iránt különösen itthon 
nőtt az igény. A kohászat és fémfeldolgozásban ezzel szemben az export növekedési üteme 
felülmúlta a hazai eladásét.  

A feldolgozóiparban az év első három hónapjában majdnem ugyanannyian álltak 
alkalmazásban, mint 2011 hasonló időszakában, így a termelékenység alakulását a kibocsátás 
nagysága határozta meg. Az egy alkalmazottra vetített termelés (8,9 millió Ft) elmaradt az 
országos átlagtól, a főváros és a megyék sorrendjében pedig a nyolcadik legmagasabb értéket 
mutatta. A termelékenység a feldolgozóipari ágakban különbözőképpen változott. Az egy főre 
vetített kibocsátás a járműgyártásban kiugró, nagysága (17 millió Ft) 13-szor nagyobb volt, mint 
a legkisebb mutatójú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában.  

Építőipar 
Országosan az I. negyedévben az építőipari termelés volumene 12%-kal volt alacsonyabb, 

mint 2011 hasonló időszakában. A kivitelezésből 3,5%-kal részesedő Vas megyei építőipari 
szervezetek együttes kibocsátása ugyanakkor meghaladta a bázisidőszakit a vasútépítéssel 
kapcsolatos nagy értékű megbízásoknak köszönhetően. Az egy lakosra vetített termelés 
Budapest után itt érte el a legmagasabb szintet.  

Összességében a megyében bejegyzett, legalább 5 főt foglalkoztató építőipari szervezetek 
az első három hónapban együttesen 5,9 milliárd Ft értékű munkát végeztek el, 3,3%-kal többet, 
mint egy évvel korábban. A termelés nyolctizedét kitevő egyéb építményfőcsoportban 3,1%-kal, 
a fennmaradó részt képviselő épületek építése esetében pedig 3,9%-kal nőtt a kibocsátás. A 
volumen az első három hónapban ágazatonként különbözőképpen változott, így módosult a 
termelés szerkezete. A tavalyinál 7,0%-kal kisebb produktum következtében az egyéb 
építmények építésére szakosodott vállalkozások részesedése 5,8 százalékponttal 
mérséklődött, de még így is a teljesítmény több mint felét képviselte. Kapacitásuk zömét 
vasútépítési feladatok kötötték le.  

Az épületek építése alágazat teljesítménye a lakásépítések elmaradása következtében 
negyedével csökkent, és már csak kibocsátás 11%-át adta. A speciális szaképítés területén 
tevékenykedő vállalkozások viszont 45%-kal nagyobb értékű munkát végeztek el, így 35%-ra 
növelték részesedésüket a termelésből, melyhez alapvetően a villanyszerelési szakmunkák 
iránti igény erőteljes növekedése járult hozzá.  

Az építőipar teljesítményének héttizedét a legalább félszáz főt foglalkoztató vállalkozások 
adták. A közepes és nagyméretű cégek meghatározó szerephez jutottak a 
közlekedésfejlesztést szolgáló projektekben, de a szaképítési munkák több mint felét is 
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megkapták. A kibocsátásból 19%-kal részesedő 10–49 fős vállalkozások végezték el az 
épületépítési feladatok nyolctizedét, és az épületgépészeti munkák egyötödét. Az építőipari 
termelés egytizedét adó kisvállalkozások a felépítményes ingatlanok kivitelezésében és a 
szaképítési munkák területén jutottak leginkább szerephez.  

Optimizmusra adhat okot az építőipari szervezetekhez beérkezett és visszaigazolt munkák 
nagysága. Döntően a kötöttpályás közlekedési infrastruktúra további fejlesztését, kisebb 
részben pedig épületek kialakítását szolgáló megrendeléseknek köszönhetően az 
I. negyedévben megkötött szerződések nagysága (43 milliárd Ft) az egy évvel korábbinak a 30-
szorosát tette ki. A március végi szerződésállomány az egy évvel korábbi összeg 1,6-szerését, 
együttesen 42 milliárd Ft-ot ért el.  

Lakásépítés 
2012 első negyedévében országosan  2 444  lakás épült, 22%-kal kevesebb, mint egy évvel 

korábban. A fővárosban – ahol tavaly még a hazai lakások négytizedét vették használatba – 
drasztikus, 65%-os csökkenés mutatkozott. A megyék közül Békés és Veszprém megyében 
estek vissza az építkezések az átlagot jóval meghaladó (74, illetve 53%-os) mértékben. Vas 
megyében is folytatódott a recesszió: három hónap alatt mindössze 39 lakás építése fejeződött 
be, egyharmadával kevesebb, mint az előző esztendő azonos időszakában. A tízezer lakosra 
jutó lakásépítések száma országosan (2,5) és Vasban (1,5) is jelentősen elmaradt a 
korábbiaktól.  

Az előző évekhez képest szinte teljesen visszaszorultak a vállalkozások lakásberuházásai, 
az otthonteremtésben a lakosság szerepe vált meghatározóvá. Az év első három hónapjában a 
lakások kilenctizedét természetes személyek építették saját használatra. Értékesítési célból 
ugyanezen időszakban csupán néhány lakás készült el. Az építkezések nagyobb része a 
községekben zajlott, ezen belül is jobbára a Szombathelyi kistérséghez tartozó településeken. 
Az építtetők és az építési cél szerinti összetétel változásából adódóan a lakások átlagos 
alapterülete egy esztendő alatt 7 m2-rel, 126 m2-re nőtt. A március végéig átadott lakások közel 
kétharmadában 4 és több szobát alakítottak ki. 

Az országosan az első három hónapban kiadott új építési engedélyek száma (2 100) 
egytizedével maradt el az egy évvel korábbitól. Vas megyében alig félszáz lakásberuházást 
hagytak jóvá az építési hatóságok, közel ugyanannyit, mint tavaly január és március között. 
Tízezer lakosra országosan 2,2, a megyében 1,6 jutott. A relatív mutató alapján a legtöbb 
engedélyt Győr-Moson-Sopron (6,4), a legkevesebbet pedig Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés 
megyében (0,5–0,5) adták ki. 

Turizmus 
Forgalom szempontjából kedvezőtlenebbül indult az év a vasi vendégházakat üzemeltetők 

számára, mint 2011. A megye kereskedelmi szálláshelyeit az első három hónapban összesen 
85 ezer turista kereste fel, 5,2%-kal kevesebb, mint az előző esztendő azonos időszakában. A 
vendégéjszakák száma (246 ezer) ennél nagyobb mértékben (8,5%-kal) csökkent, így az 
átlagos tartózkodási idő hossza (2,9 éjszaka) kissé rövidült. A külföldiek átlagosan 3,1 éjszakát 
foglaltak le az egységekben, 0,4 éjszakával többet, mint a magyarok. A szálláshelyek forgalma 
fokozatosan bővült, ennek ellenére egyik hónapban sem érte el az előző év azonos időszakit. 

Országos kitekintésben mérséklődött a vasi szálláshelyek elszállásolásban betöltött szerepe. 
Az itteni egységek fogadták a Magyarországon megszállt vendégek 6,6%-át, és bonyolították le 
a hazai vendégforgalom 7,8%-át. A tartózkodási idő fél nappal meghaladta az átlagost. 

A hazai vendégek száma és az általuk lefoglalt idő együttes hossza nagyobb mértékben 
csökkent, mint a külföldi turistáké, így utóbbiak újból vezető szerephez jutottak a megye 
turizmusában. A határon túlról érkezők 94%-a az Európai Unió állampolgára volt. A 
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vendégéjszakák 49%-át az osztrák, egyötödét a cseh, 17%-át pedig a német vendégek 
foglalták le. A legtovább az indiai, a kanadai és a svájci turisták maradtak a szálláshelyeken, 
akik minimum 6 éjszakát töltöttek el.  

A szállodák forgalma csökkent, elszállásolásban betöltött szerepük ebből adódóan 
valamelyest mérséklődött, de még így is meghatározó maradt. Továbbra is kedveltek a nívós 
(legalább 3 csillagos) szállodák, valamint a gyógyszállók és a rekreációs szolgáltatások széles 
palettáját kínáló wellness hotelek. Az egyéb szálláshelyek közül a kempingek forgalma 
látványosan nőtt (31%-kal), elsősorban a kedvező márciusi időjárásnak köszönhetően.  

A vendégházak kapacitás-kihasználtsága a forgalom csökkenése nyomán romlott, de még 
így is magasabb volt az országosnál. Az üzemeltetők a negyedév során a szobák 39%-át, ezen 
belül a férőhelyek 24%-át tudták hasznosítani. Az átlagosnál jóval magasabb lekötéssel 
üzemeltek a legalább 3 csillagos szállodák, az apartman-szállók, továbbá a gyógy- és wellness 
hotelek.  

A kisebb forgalom ellenére nőtt a kereskedelmi szálláshelyek bevétele a nagyobb volumenű 
étel- és italfogyasztásnak köszönhetően. A vendéglátók az I. negyedévben együttesen 
3,5 milliárd Ft bruttó bevételt könyvelhettek el, 1,9%-kal többet, mint 2011 hasonló időszakában. 
A teljes összeg 46%-át kitevő szállásdíj lényegében megegyezett az egy évvel korábbival, a 
26%-át képviselő vendéglátásból viszont 5,3%-kal több bevétel folyt be az üzemeltetők 
számlájára. Az üdülési csekket 2012-ben felváltó Széchenyi Pihenőkártya népszerűsége 
fokozatosan nő. Az időszak végén a vendégházak héttizede fogadta el fizetőeszközként a 
SZÉP kártyát, az utalvánnyal kiegyenlített 18 millió Ft értékű szolgáltatás pedig a belföldi bruttó 
szállásdíj 3,0%-át tette ki.  

Közúti közlekedési balesetek 
2012 első három hónapjában 2 845 személysérüléssel járó közlekedési baleset történt az 

ország közútjain, 3,6%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A megyében 106 közúti 
balesetet regisztráltak, számuk jobban csökkent, mint országosan. Az előző év azonos 
időszakához hasonlóan idén is 3 végződött halállal. 9 esetben az alkoholos befolyásoltság 
játszott szerepet. A súlyos sérüléses balesetek száma 15%-kal mérséklődött. Egy esztendő 
távlatában a megyék többségében javult a baleseti statisztika. 

A balesetek közel nyolctizede továbbra is személygépkocsi-vezetők hibájából következett be, 
jellemzően a sebesség nem megfelelő alkalmazása, az elsőbbség meg nem adása, valamint az 
irányváltoztatás szabályainak figyelmen kívül hagyása miatt. Három hónap alatt 140-en sérültek 
meg közúti balesetek következtében. Hárman meghaltak, minden hatodik személy súlyosan 
sérült, nagy többségük könnyű sérülést szenvedett. 
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