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Összefoglalás 

2012 január-júniusában Békés megyét javuló gazdasági teljesítmények és tovább romló 
demográfiai tendenciák jellemezték. A csak kissé növekvő születés és az ezt jóval meghaladó 
halálozás miatt a népesség természetes fogyása az egy évvel korábbihoz képest 5,6%-kal 
növekedett. A 15-74 éves népesség gazdasági aktivitása javult, de az aktivitási és a foglalkoz-
tatási arány továbbra is jóval kisebb az országosnál, a munkanélküliségi ráta viszont 
meghaladta azt. Az előző év azonos időszakához képest a megfigyelt gazdasági szerve-
zeteknél alkalmazásban állók 2,8%-os létszámnövekedése a fizikai munkakörben dolgozók 
6,9%-os bővülésének a következménye, mivel a szellemi munkakörben dolgozók létszáma  
3%-kal csökkent. A havi bruttó átlagkereset az országosnál mérsékeltebben emelkedett, így a 
megyei keresetek elmaradása tovább növekedett.  

 

1. ábra 

Fontosabb mutatószámok alakulása, 2012. I. félév 
(2011. I. félév=100,0) 
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Folytatódott a gazdasági szervezetek, ezen belül a vállalkozások számának a bővülése.  

A vállalkozói aktivitás az egyéni vállalkozások nagy száma miatt meghaladta az országost, de a 
társas vállalkozásoké számottevően elmaradt attól. Január-júniusban a beruházások 
teljesítményértéke folyóáron számítva 16%-kal csökkent. Az aszályos időjárás kedvezőtlenül 
hatott a mezőgazdaságra; jelentősebb terméskiesésre a kukoricánál lehet számítani. A nagy 
hőség az állatállományt is tizedelte, a korábbi éveknél nagyobb volt az elhullás és csökkent az 
állatok súlygyarapodása is. A megye állatállományán belül 2012. június 1-jén csak a 
szarvasmarha-állománya növekedett, a sertés, a juh és a tyúk-állománya is csökkent az előző 
év júniusához képest. Az ipar termelése és értékesítése számottevően növekedett; a megye 
építőipara pedig az országos és a társmegyék termeléscsökkenésével szemben 5%-ot 
meghaladó termelésnövekedést produkált. A megye idegenforgalma kimagasló eredményt ért 
el; a kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma jelentős mértékben növekedett; több külföldi 
és belföldi vendég érkezett, a vendégéjszakáik száma is emelkedett. A lakásépítés továbbra is 
a mélyponton volt, mindössze 45 lakás épült a megyében. A megye közútjain az egy évvel 
korábbinál kevesebb baleset történt, az ittasan elkövetetteké azonban nem csökkent. Az év 
első felében mérséklődött a közúti balesetet elszenvedők száma. Javult a megye kriminalitási 
helyzete; az egy évvel korábbinál kevesebb bűncselekményt és kevesebb elkövetőt 
regisztráltak a megye bűnüldöző szervei. A bűncselekmények többsége vagyon ellen irányult, 
de a közrend elleniek száma is magas.  
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Demográfiai helyzet 

A megye népessége 2012. január 1-jén 357,7 ezer fő volt, számuk egy év alatt 4062 fővel 
fogyott, ezen belül a férfiaké a nőkét meghaladóan csökkent. A 2000. évihez képest a népesség 
8,7%-kal lett kevesebb, ami a megyék között a legnagyobb csökkenés. A megyei népesség 
korösszetétele évről évre romlik; az élveszületések drasztikus visszaesése miatt a gyermek-
korúak száma a 2000. évihez képest közel 28%-kal fogyott. Részben a születések számának 
elmaradása, részben a munkaképes korú lakosság magas haladósága miatt a 15–64 évesek 
7,8%-kal lettek kevesebben a 2000. évinél; ezzel szemben a 65 éves és idősebbek száma 
7,1%-kal nőtt. A népesség folyamatos öregedésére utal, hogy az öregedési index 2000 óta  
47 százalékpontot növekedve 2012-ben 144%-ot mutatott. A megye népességének átlag-
életkora is folyamatosan emelkedve 2012-ben 42,6 évet ért el, ami a megyék közül Zala megye 
után a második legmagasabb érték. 

2. ábra 

A népesség korösszetétele, január 1. 
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A 2012. első félévi kedvezőtlen demográfiai folyamatok a népesség további csökkenéséhez 
vezettek. Január-júniusban 1269 gyermek született és 2977-en haltak meg. Az élve-
születések száma 2,9, a halálozásoké ezt meghaladóan 4,4%-kal emelkedett; a kettő 
egyenlegeként a népességfogyás üteme az egy évvel korábbihoz képest erősödött.  

1. tábla 

Főbb népmozgalmi események, 2012. I. félév 
 

Megnevezés Élveszületés Halálozás Ebből: egy éven aluli Házasságkötés 

Békéscsaba 213 452 1 80 
Többi város 774 1736 1 280 
Községek  282 789 - 97 
Összesen 1 269 2 977 2 457 
2011. I. félév=100,0 102,9 104,4 25,0 117,8 

 
A népességre vetített népmozgalmi mutatók szintén a megye igen kedvezőtlen demográfiai 

helyzetét jelzik: nevezetesen az 1000 lakosra jutó élveszületések száma 7,1, a halálozásoké 
16,6 volt a megyében, ami 1,7 kevesebb, illetve 3,2 fővel nagyobb az országosnál. A 
népességarányos mutatók Békés megyét a legrosszabb helyre sorolták: az élveszületések 
aránya Zala megye után itt a legkisebb, a halálozásoké viszont itt a legnagyobb; emiatt a 
természetes fogyás Békésben a legerősebb. A csecsemőhalandóság mérséklődött, 2012. első 
hat hónapjában 2 csecsemő halt meg egyéves kora elérése előtt, számuk 6-tal kevesebb az 
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egy évvel korábbinál. Az első félévben 457 házasságot kötöttek a megyében, 69-cel többet, 
mint az előző év megfelelő időszakában.  

Munkaerőpiac 

A KSH lakossági felmérése szerint a megyében élő 15-74 éves népesség gazdasági 
aktivitása – az országos átlagtól ugyan továbbra is elmaradt, de – az első negyedévihez képest 
kismértékű javulást mutat. 2012. II. negyedévben a megfigyelt népesség 52,9%-a volt jelen a 
megye munkaerőpiacán, közülük 126,6 ezren foglalkoztatottként, 17,9 ezren pedig 
munkanélküliként. A január-márciusihoz képest a foglalkoztatottak száma 4,3 ezer fővel bővült, 
a munkanélkülieké viszont 1,7 ezerrel csökkent.  

3. ábra 

Gazdasági aktivitás, 2012. II. negyedév 
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Az aktivitási mutatók közül az előző negyedévihez képest a foglalkoztatási arány jobban, az 

aktivitási arány mérsékeltebben emelkedett, a munkanélküliségi ráta viszont 1,4 százalékponttal 
mérséklődött. A megye aktivitási és foglalkoztatási aránya a növekedés ellenére az országosnál 
és a régió másik két megyéjénél alacsonyabb, a munkanélküliségé viszont magasabb. Az egy 
évvel korábbihoz képest is javult a foglalkoztatási arány, 0,5 százalékponttal, de emellett a 
munkanélküliség ráta is emelkedett, 0,3 százalékponttal. 

2. tábla 
A nyilvántartott álláskeresők munkaképes korú népességhez viszonyított aránya, 

2012. június 

Relatív mutató, % Települések 

-10 

Békéscsaba, Békéssámson, Békésszentandrás, Csabacsűd, Csárdaszállás, Csorvás, 
Dévaványa, Ecsegfalva, Füzesgyarmat, Gerendás, Gyomaendrőd, Gyula, Hunya, Kamut, 
Kardos, Kardoskút, Kaszaper, Kétsoprony, Kondoros, Körösladány, Kötegyán, 
Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Mezőhegyes, Medgyesegyháza, Nagyszénás, 
Örménykút, Orosháza, Pusztaföldvár, Szarvas, Szabadkígyós, Tarhos, Telekgerendás, 
Tótkomlós 

10,1-15,0 

Békés, Bélmegyer, Csanádapáca, Doboz, Dombegyház, Elek, Gádoros, Kertészsziget, 
Kétegyháza, Kisdombegyház, Köröstarcsa, Körösújfalu, Lőkösháza, Medgyesbodzás, 
Méhkerék, Mezőberény, Mezőkovácsháza, Murony, Nagybánhegyes, Okány, Pusztaottlaka, 
Sarkad, Szeghalom, Újkígyós, Végegyháza, Vésztő, Zsadány 

15,1-20,0 
Biharugra, Bucsa, Csabaszabadi, Dombiratos, Kevermes, Kunágota, Nagykamarás, 
Sarkadkeresztúr, Újszalonta,  

20,1- Almáskamarás, Battonya, Geszt, Körösnagyharsány, Mezőgyán 
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A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint Békés megyében 2012. június végén  
az egy évvel korábbinál 12%-kal kevesebb, mintegy 23,4 ezer álláskeresőt tartottak nyilván.  
A megyei kirendeltségeken regisztrált 2787 pályakezdő száma 6%-kal volt több az egy évvel 
korábbinál. A regisztrált álláskeresők nemek szerinti összetétele és korszerkezete hasonló az 
országoshoz; 53%-uk nő, illetve a 20 évesnél fiatalabbak aránya 2,1%, több mint hattizedük  
20–44 év közötti, 35%-a ennél idősebb. A regisztráció hossza szerinti megoszlásuk is közel 
azonos arányokat mutat: 27%-os arányt képviselnek azok az álláskeresők, akik már egy évet 
meghaladóan szerepelnek a nyilvántartásban. A bejelentett álláshelyek számának három-
tizedes csökkenése miatt növekedett az egy álláshelyre jutó álláskeresők száma. 

Békésben a 4 főnél többet foglalkoztató megyei székhelyű gazdasági szervezetek  
2012 I. félévében átlagosan 67,4 ezer főt alkalmaztak, 2,8%-kal többet, mint az előző év azonos 
időszakában. A létszám növekedése Békés megyében a fizikai munkakörben dolgozók 6,9%-os 
bővülésének a következménye, mivel a szellemi munkakörben dolgozók létszáma 3%-kal 
csökkent. A létszám a gazdasági ágak többségében elmaradt az egy évvel ezelőttitől, viszont 
az építőiparban, az egészségügyben és az egyéb szolgáltatásba tartozó szervezetek 10% 
feletti létszámnövelést hajtottak végre. 

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 2012 első félévében 
160 ezer forintot tett ki, a fizikaiak 128 ezer, a szellemiek 206 ezer forintot kerestek. A megyei 
átlagkereset 1,9%-kal volt nagyobb az egy évvel korábbinál, országosan a növekedés mértéke 
4,4%-os volt.  

4. ábra 

A havi bruttó átlagkereset gazdasági ágak szerint, 2012. I. félév 
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A havi nettó átlagkereset 104 ezer forintos havi átlaga 3,4%-kal volt kisebb 2011. megfelelő 
időszakához képest.  

Gazdasági szervezetek  

Békés megyében 2012. június végén 69653 gazdasági szervezetet regisztráltak, az előző év 
azonos időpontjánál 604-gyel többet. Az egyéni vállalkozások – zömmel alkalmazott nélküliek, 
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vagy egy-két főt foglalkoztatók – az összes regisztrált szervezetnek az országosnál jóval 
nagyobb hányadát, nyolctizedét adták. A társas vállalkozások 15%-os aránya viszont jelentősen 
elmaradt az országostól. 

2012. június végén Békés megyében ezer lakosra 184 vállalkozás jutott, 18-cal több, mint 
országosan. Az egyéni vállalkozások népességre vetített száma 157, a társas vállalkozásoké 
27, az előbbi Szabolcs-Szatmár-Bereg megye után a második legnagyobb, az utóbbi viszont a 
megyék között Nógrád megyével egyezően a legkisebb. A vállalkozói aktivitás az egyéni 
vállalkozásoknál közel másfélszerese az országosnak, a társas vállalkozásoké viszont csak 
valamivel több, mint négytizede annak. 

5. ábra 

A vállalkozások megoszlása gazdálkodási forma szerint, 2012. június 30. 
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A vállalkozások gazdasági ágankénti összetétele az előző évek tendenciáját követi: az 

egyéni vállalkozások valamivel több, mint hattizede mezőgazdasági tevékenységet végez, 
még viszonylag nagyobb hányadot, 10%-ot képviselnek az ingatlanügyletekbe regisztrált 
vállalkozások. A társas vállalkozások mintegy negyede a kereskedelembe, 22%-a az iparba, 
építőiparba, 12%-a a tudományos és műszaki tevékenység gazdasági ágba, 6%-a a mező-
gazdaságba tartozott, a többi aránya viszont jellemzően 6% alatti. Az egyéni vállalkozások 
negyede vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik; 36%-a mellékfoglalkozásban, 28%-a főfoglal-
kozásban és 36%-a nyugdíj mellett folytatta tevékenységét. 

Beruházás 

2012 első hat hónapjában a megye megfigyelt gazdasági szervezetei 21,9 milliárd forintot 
fordítottak a beruházásaikra, folyóáron számítva 16%-kal kevesebbet az egy évvel korábbinál. 
Az egyes gazdasági ágak ráfordítása jelentős mértékben szóródott. A beruházások mintegy 
felét teljesítő ipari vállalkozások pénzügyi teljesítése közel négytizedével, az építőipari 
vállalkozásoké közel nyolctizedével növekedett, a mezőgazdaság ráfordítása viszont 12,6%-kal 
elmaradt az előző év azonos időszakától.  

A beruházások anyagi-műszaki összetételében 2012 első félévében az összes ráfordítás 
50%-át a gép-, berendezés- és járműberuházások tették ki, beszerzésük közel hattizede 
külföldről történt. Az épületek és egyéb építmények hányada 46% volt. Az építés aránya a 
művészet és szabadidő gazdasági ágban (95%), a gépberuházásoké pedig az adminisztratív 
szolgáltatásban (87%) volt a legmagasabb. 
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6. ábra 
A beruházások ráfordításának változása, 2012.I. félév 
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Az egy lakosra jutó beruházási teljesítményérték 61 ezer forint volt, a régiós társmegyék 
átlagánál jóval kisebb; az országosnak csak mindössze a felét tette ki. A megyék közötti 
rangsorban ezzel a produktummal a 15. helyen állt a megye. 

Mezőgazdaság 

2012-ben tovább folytatódott az előző év őszén kezdődött aszályos időjárás. A téli és a 
tavaszi csapadék is egyaránt kevés volt, mintegy 250 milliméter csapadék hiányzik a talajból. A 
nyár folyamán az afrikai száraz, meleg levegő több hullámban okozott kánikulát, ami tovább 
rontotta a mezőgazdasági termelők kilátásait. A kalászos gabonák terméseredményeit kevésbé 
érintette az aszály, leginkább azonban a kukoricánál kell terméskiesésre számítani. A megye 
több mint 100 ezer hektárnyi kukoricaterülete egésze érintett, néhány helyen akár 100%-os 
mértékben is. Több Békés megyei gazdálkodó egyebek mellett biogáz üzemi feldolgozásra 
ajánlotta kukoricáját, a silókukoricát több ezer hektáron idő előtt kellett levágni a teljes 
kiszáradás elől. A nagy hőség az állattartásban nem csak a takarmányárak jelentős 
emelkedése miatt okoz veszteséget, de a hő stresszben nagyobb az elhullás, csökken a 
súlygyarapodás, a tojás- és a tejtermelés is. 

2012-ben Békés megye közel 534 ezer hektár területéből 412 ezret hasznosítanak 
mezőgazdasági területként, országosan a legmagasabb arányt képviselve. A különböző 
művelési ágak közül – a megye földrajzi adottságainak megfelelően – a szántó területe és 
aránya a legmagasabb, közel 375 ezer hektárt hasznosítanak ily módon, országosan a 
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legtöbbet és a legmagasabb arányban. Második legnagyobb művelési ág mintegy 31 ezer 
hektárral a gyep, melytől a harmadik legnagyobb, az erdő 5 ezer hektárral marad el. Békés 
megyében a gyümölcsös és a szőlő ültetvények területe az 1,2 ezer hektárt sem éri el, ami a 
megyék közül a legkisebb. 

7. ábra 

Békés megye földterületének megoszlása, 2012. május 31. 

Erdő
4,8%

Gyep
5,8%

Konyhakert, gyümölcsös, szőlő
1,2%

Nádas, halastó
0,4%

Művelés alól kivett terület 
17,7%

Szántó 
70,2%

 
 

A kalászos gabonák termesztésére 2011-ben a sok eső, 2012-ben viszont a csapadék 
hiánya volt hatással. Betakarított területük közel ötödével, az összes termés mintegy tizedével 
nagyobb az előző évinél. Legnagyobb mértékben, több mint kétszeresére a tavaszi árpa 
betakarított területe nőtt, a tritikálé területe négytizeddel, a durumbúzáé harmadával, a zabé 
ötödével emelkedett egy év alatt. A búza betakarított területe újra meghaladta a 100 ezer 
hektárt, ami 12 ezerrel több a 2011. évinél. A megemelkedett vetésterületen minden kalászos 
növény betakarított termésmennyisége nőtt, legnagyobb növekedést a tavaszi árpánál, a 
tritikálénál és a durumbúzánál értek el. E két utóbbi növény hozamnövekedése számottevő, 
meghaladta az 5%-ot, a búzáé és a zabé viszont 6, illetve 3%-kal elmaradt az egy évvel 
korábbitól. 

 

3. tábla 

A kalászosok előzetes betakarítási adatai, 2012. augusztus 13.* 
 

Betakarított 
Megnevezés 

terület, hektár összes termés, tonna 
Termésátlag, 

kg/hektár 
Búza 100 870 386 084 3 828 
Durumbúza 1 150 4 312 3 750 
Őszi árpa 12 608 48 540 3 850 
Tavaszi árpa 9 870 31 287 3 170 
Zab 4 150 12 450 3 000 
Tritikálé 2 800 10 304 3 680 
Összesen 131 448 492 977 - 

*Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest 2012. augusztus 
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A megye állatállományát a 2012. június 1-jei állatszámlálás során mérték fel. A fontosabb 
állatfajok közül Békés megyében csak a szarvasmarha-állománya növekedett, számuk 7 ezer 
egyeddel 63 ezerre változott egy év alatt. Vas megye után itt volt a második legmagasabb 
arányú bővülés, az állomány számossága viszont Békésben emelkedett a legjobban. A megye 
tehénállománya 24 ezerről 26 ezer darabra emelkedett, ami a szarvasmarha-állomány további 
bővülését szolgálhatja.  

8. ábra 
A fontosabb állatfajok állományváltozása, 2012. június 1. 

(2011. június 1.=100,0) 
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A sertésállomány nagysága egy év alatt 43 ezerrel csökkent Békés megyében, június 
elsején 275 ezer egyedet számláltak meg. Az állomány szűkülése mind a régiós, mind az 
országos átlagnál nagyobb arányú, Pest megye után a második legnagyobb méretű 
állományvesztés Békésben következett be. Az anyakoca-állomány országosan is csökkenő 
tendenciát mutat, a megyében egy év alatt 3 ezer egyeddel kevesebbet, 20 ezer darab 
anyaállatot regisztráltak, ami a sertésállomány további szűkülését prognosztizálja. A 
juhállomány 4 ezer állattal 79 ezerre csökkent 2011 júniusához viszonyítva. Az országos 
tendenciával ellenkezően, a régiós visszaesésnél viszont nagyobb mértékben szűkült az 
állomány. Az anyajuh-állomány országos növekedésével ellentétben a régióban szűkült, Békés 
megyében 55 ezerről 54 ezerre változott a számuk. A tyúk-állománya közel 300 ezer darabbal 
lett kisebb az egy évvel korábbihoz képest, így nagysága alig haladta meg 1,4 milliót. Békés 
megyében a csökkenés mértéke 17%-os, Dél-Alföldön a legnagyobb, országosan pedig 
Komárom-Esztergom és Jász-Nagykun-Szolnok megyék után a harmadik legmagasabb. A 
tojótyúk állomány kevésbé, mintegy 12%-kal csökkent Békés megyében, amely azonban 
meghaladja a régiós és az országos visszaesés mértékét is. 

Ipar 

A megye ipari vállalkozásai jó eredménnyel zárták az első félévet, a termelés és az 
értékesítés volumene egyaránt meghaladta az előző évit. A 4 fő feletti ipari vállalkozások 
Békés megyében lévő telephelyeiken 174 milliárd forint ipari termelési értéket (az országos 
produktum 1,5%-át) állították elő, ami összehasonlítható áron – az országos 0,3%-os 
csökkenéssel szemben – 3%-kal múlta felül az előző év első félévit. Az ipari termelés értéke a 
Dél-Alföld három megyéje közül Bács-Kiskunban kiugróan, 21%-kal nőtt, Csongrádban viszont 
6,2%-os visszaesés mutatkozott. Az egy lakosra számított ipari termelés Békés megyében  
487 ezer forintot ért el, amely mindössze 41%-át tette ki az országosnak. A megyék közül  
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ez a 4. legalacsonyabb érték, amelytől csak Baranya, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyékben maradt el a mutató értéke. Az élen álló Komárom-Esztergom megye fajlagos 
mutatója 7,6-szerese volt a békésinek.  

A megyei székhelyű 49 főnél többet foglalkoztató szervezetek termelési értéke 2012 
első hat hónapjában valamivel több mint 99 milliárd forint volt, volumene összehasonlítható 
áron 10,4%-kal növekedett. A termelés változásának iránya az ágazatok zömében növekedést 
mutat, ennek mértéke azonban jelentősen szóródott. A jelentősebb ágazatok közül az ipari 
termelés legnagyobb hányadát kitevő gépipar produktuma közel 17%-kal bővült, a második 
legmagasabb arányt képviselő élelmiszeripar termelése viszont ennél dinamikusabban, 20%-kal 
haladta meg a 2011. első félévit. Jelentős termelésfelfutást értek el az egyéb feldolgozóiparba 
tartozó vállalkozások, ennél kisebb mértékben bővült a fa-, papír- és nyomdaipar termelése. A 
textil- és bőripar mellett a gumi-, műanyag- és építőanyagipar is termeléscsökkenéssel zárta az 
első félévet.  

4. tábla 

Az ipari termelés és értékesítés alakulása, 2012. I. félév* 
Belföldi Export Összes Az ipari 

termelés értékesítés Megnevezés 

2011. I. félév=100,0 

Ipar, víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 110,4 114,5 105,6 109,3 
Ezen belül:     

Élelmiszeripar 120,0 130,8 89,0 117,2 
Gumi-műanyag- és építőanyagipar 90,2 66,2 109,6 92,1 
Kohászat, fémfeldolgozás 102,6 178,0 81,1 102,8 
Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 121,1 188,0 105,8 117,2 
Gép, gépi berendezés gyártása 112,3 145,9 106,6 112,5 

* A 49 főnél többet foglalkoztató szervezetek székhely szerinti adatai, a termelés és értékesítés indexe összehasonlító áron. 

 
2012. január-júniusban az ipar értékesítésének nettó árbevétele kissé meghaladta a 95 

milliárd forintot, ami összehasonlító áron számítva 9,3%-kal volt több 2011. megfelelő 
időszakánál. A belföldi értékesítés volumene 14,5, az exporté ettől elmaradva 5,6%-kal 
növekedett. Az egyes feldolgozóipari ágazatok értékesítésének volumene követte a termelését. 
2012 első félévében a megyei székhelyű ipar értékesítésének 56%-át tette ki az export. 
Legmagasabb kiviteli hányaddal a gép, gépi berendezés gyártása ágazat rendelkezett (80%), 
ezt a számítógép, ektronikai, optikai termék gyártása követte (78%). A belföldi értékesítés 
növekedése a kohászat, fémfeldolgozás, a gép, gépi berendezés gyártása és a számítógép, 
elektronikai, optikai termék gyártása ágazatok mellett az élelmiszeriparban volt kiemelkedő. Az 
élelmiszeripar, valamint a fa- papír és nyomdaipar exporthányada jóval átlag alatti volt, mivel a 
termelésük nagyobb részét 2012-ben is főként belföldön értékesítették.  

Építőipar 

2012 első félévében a megyei székhelyű megfigyelt építőipari vállalkozások 7,5 milliárd forint 
értékű építőipari termelést állítottak elő, összehasonlítható árakon 5,1%-kal többet, mint az 
előző év azonos időszakában. (Országosan a termelés volumene 7,6%-kal csökkent.) Az 
építőipari termelés a megyék közül – Békésen kívül – csak Vas és Zala megyében növekedett, 
a többiben jelentősen csökkent. A régió megyéi közül a Bács-Kiskun megyei építőipari 
vállalkozások mintegy harmadával, a Csongrád megyeiek ötödével kisebb produktumot 
állítottak elő az egy évvel ezelőttinél. 
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A megyei építőipari termelés valamivel több mint héttizedét adó 5-49 fős létszámot 
foglalkoztató vállalkozások termelési volumene 1,2, a közel háromtizedét teljesítő 49 fő 
felettieké 26,1%-kal bővült. Az építőipar ágazatai közül az épületek építése 4,6, az egyéb 
építmények termelésének volumene 8,7, a speciális szaképítés teljesítménye 4,5%-kal haladta 
meg az előző év első félévét. 

9. ábra 
Az építőipari termelés megoszlása a vállalkozások létszáma  

és ágazata szerint, 2012. I. félév 
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A megyei székhelyű építőipari szervezetek 2012 eddig eltelt időszakában az egy évvel 

ezelőttinél 9,2%-kal nagyobb értékben kötöttek szerződést; ennek kétharmada az épületek 
építése, egyharmada pedig az egyéb építmények építése szakágazatba tartozó vállalkozások 
szerződéses munkáit biztosította. 2012 első hat hónapjában az egy lakosra jutó építőipari 
termelési érték Békés megyében 21 ezer forint volt, ami Veszprém, Szabolcs-Szatmár-Bereg és 
Nógrád megye után a negyedik legkisebb, így természetesen a régió megyéitől is elmaradt. 

Lakásépítés 

Békés megyében – az országos tendenciával egyezően, de annál kevésbé – csökkent az 
épített lakások száma. A 2012 első hat hónapjában használatba vett 45 lakás 34-gyel, a kiadott 
46 építési engedély 3-mal volt kevesebb az előző év első félévinél. Az új lakások zömét a 
lakosság építette, többségüket saját használatra. Az átadott lakások hattizede családi házas 
építési formában készült, 70%-a három és több szobás. 2012 I. félévében 23 lakás szűnt meg, 
így az új lakások mintegy fele jelentette a lakásállomány növekedését és korszerűsödését.  

Turizmus 

2012. január-júniusban a Békés megyei határszakasz utasforgalma az előző évihez 
viszonyítva kismértékben csökkent, a határátlépők száma 973 ezer fő volt. A teljes 
utasforgalmon belül a magyar útlevelet használók száma 10, a külföldieké 8%-kal csökkent. 
Gyula kivételével minden határállomáson kevesebb volt az utas, legjobban Battonya 
utasforgalma csökkent.  

A közúti határátlépések száma 8%-kal esett vissza, ezen belül az összes közúti 
határforgalom háromnegyedét adó külföldiek száma 6%-kal csökkent. Közúton a legtöbb 
külföldi Gyulánál, a magyar utazók többsége viszont Méhkeréknél lépte át a határt. A vasúti 
határforgalom zöme Lőkösházánál bonyolódott. A légi közlekedést 2012 első hat hónapjában 
28 külföldi utas vette igénybe. 
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5. tábla 

Személyforgalom a Békés megyei határszakaszon, 2012. I. félév 

Belépő Kilépő Belépő Kilépő 

külföldiek magyarok Határátkelőhelyek 

száma, fő 

Összes 
személy- 
forgalom 

Kötegyán 906 815 1 733 1 716 5 170 

Lőkösháza 33 255 33 350 14 835 15 683 97 123 

Vasút összesen 34 161 34 165 16 568 17 399 102 293 

Battonya 130 696 95 806 13 663 15 833 255 998 

Gyula 151 514 99 525 44 157 40 997 336 193 

Méhkerék 88 279 78 748 51 074 60 529 278 630 

Dombegyháza – – 106 102 208 

Közút összesen 370 489 274 079 109 000 117 461 871 029 
Békéscsaba légi 8 20 – – 28 

Összesen 404 658 308 264 125 568 134 860 973 350 

 
2012 első hat hónapjában a megye megfigyelt kereskedelmi szálláshelyeinek 

vendégforgalma jelentős mértékben növekedett; mind a vendégek, mind pedig a 
vendégéjszakák száma negyedével haladta meg az egy évvel korábbit. A megye kereskedelmi 
szálláshelyein időző 66,2 ezer vendég 196,5 ezer vendégéjszakát töltött el, az előbbi 27, az 
utóbbi 24%-kal volt nagyobb a 2011. I. félévinél. A belföldi vendégek száma az átlagtól kissé 
elmaradva növekedett, a mindössze 12%-ot képviselő külföldi vendégköré azonban több mint 
másfélszeresére emelkedett. A vendégek közel héttizede ezúttal is a szállodai szolgáltatásokat 
vette igénybe, ahol az összes vendégéjszaka kissé több mint felét töltötték. A szállodákat 
igénybevevő vendégek száma több mint másfélszerese az egy évvel ezelőttinek; közülük a 
négycsillagos szállodák vendégforgalma közel háromszorosára, de a gyógyszállóké is közel 
kétszeresére bővült. A legtöbb külföldi vendég Romániából érkezett, arányuk négytizede volt az 
összesnek. A megyében megszálló vendégek átlagosan 3 napot töltöttek a megye 
kereskedelmi szálláshelyein, a szállodákban ennél valamivel kevesebbet, az egyéb 
szálláshelyeken ennél többet. A megye idegenforgalmában Gyula szerepe kiemelkedő; az 
összes vendég mintegy fele itt szállt meg, számuk mintegy nyolctizedével nagyobb volt az egy 
évvel ezelőttinél, az eltöltött vendégéjszakák átlaga pedig 3,6 nap volt. Számottevő 
nagyságrendet képvisel még Békéscsaba és Orosháza vendégforgalma is. 

6. tábla 

A kereskedelmi szálláshelyek fontosabb adatai *, 2012. I. félév 
Külföldi Belföldi Külföldi Belföldi Külföldi Belföldi 

Megnevezés 
vendégek száma vendégéjszakák száma átlagos tartózkodási 

idő, éjszaka 
Összesen 8 153 58 095 24 933 171 588 3,1 3,0 
Ebből: szállodák 6 716 38 164 17 796 87 140 2,6 2,3 

 panziók 551 6 003 1 547 12 504 2,8 2,1 
 üdülőházak 149 8 059 357 49 521 2,4 6,1 

* A 10 férőhelynél nagyobb szálláshelyek adatai. 

 
2012 I. félévében a megye kereskedelmi szálláshelyeinek bruttó bevétele 1,5 milliárd forint 

volt, ennek 46%-a szállásdíjból, 24%-a vendéglátásból, 30%-a egyéb bevételből tevődött össze. 
A szállásdíjbevétel meghaladta a 694 millió forintot, melynek valamivel több, mint nyolctizedét 
a szállodák realizálták. A kereskedelmi szálláshelyek bruttó bevétele közel háromtizedével 
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emelkedett, ezen belül a szállásdíjból eredő bevételé ennél jobban növekedett, a vendéglátásé 
viszont 17%-kal csökkent. 

A megye kereskedelmi szálláshelyei közül az év első felében 64 egységben fogadták el 
fizetési eszközként az üdülési csekket. A beváltott üdülési csekk értéke közel 78 millió forintot 
tett ki, ami még a felét sem érte el az egy évvel ezelőttinek. Szép kártyával a megye 54 egy-
ségében lehetett fizetni, közel 67 millió forint értékben.  

Közúti közlekedési balesetek 

2012. január-júniusban a megye közútjain 226, az egy évvel korábbinál 2,2%-kal kevesebb 
személysérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt (Országosan a balesetek száma 
4,1%-kal csökkent.). A balesetek közül 155 könnyebb, 65 súlyos sérüléssel járt és 6 baleset volt 
halálos kimenetelű. Ez utóbbi 4-gyel volt kevesebb az egy évvel ezelőttinél. A könnyűsérüléssel 
járó balesetek száma 9,1%-kal emelkedett, a súlyos sérüléses baleseteké viszont 17,8%-kal 
csökkent. Az alkoholos befolyásoltság szerepe nem mérséklődött, 2012 I félévében 28 közle-
kedési balesetet követtek el ittasan, eggyel többet, mint 2011. megfelelő időszakában. 

10. ábra 
A közúti közlekedési balesetben meghalt, megsérült személyek száma 
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A közúti közlekedési balesetekben 273 személy sérült meg, számuk az egy évvel 
ezelőttihez képest 4,9%-os (országosan 7,7%-os) csökkenést mutat. A sérültek héttizede 
könnyebb, 26%-a súlyos sérüléseket szenvedett, 9-en életüket vesztették. A balesetek zöme a 
járművezetők hibájából következett be. A gépkocsivezetők leggyakrabban a jármű 
sebességének nem megfelelő megválasztásával, az elsőbbség meg nem adásával, 
szabálytalan irányváltoztatás és kanyarodás miatt okoztak balesetet.  

Bűncselekmények 

2012 első hat hónapjában az országosan regisztrált 208 ezer bűncselekmény 2,3%-át,  
4688 esetet Békés megyében követték el. A bűncselekmények száma 4,5%-kal csökkent, így a 
100 ezer lakosra számított bűncselekmények száma az egy évvel korábbi 1356-ról 1296-ra 
mérséklődött. A régió másik két megyéje közül Bács-Kiskunban növekedett, Csongrádban 
csökkent a regisztrált bűnesetek száma. A bűncselekmények különböző fajtái közül legtöbbet a 
vagyon és a közrend ellen követték el, az előbbi 55, az utóbbi 23%-ot képviselt 2012 első 
félévében. Vagyon ellen az egy évvel korábbinál 17%-kal kevesebb bűncselekményt 
regisztráltak, a közrend elleni eseteké viszont egyharmadával emelkedett. Személyek ellen az 
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előző évinél 7,6%-kal több bűnesetek követtek el, ezen belül háromszorosára – a 2011. I. félévi 
2-ről 6-ra – emelkedett az emberölés bűntettek száma. Kevesebb volt a közlekedési 
bűncselekmény, azonban ezek mintegy felét a jármű ittas vezetése okozta.  

11. ábra 
A bűncselekmények megoszlása, 2012. I. félév 
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Az év során regisztrált bűnelkövetők száma a 2011. I. félévihez viszonyítva 11%-kal 
csökkenve 1651 fő volt. A bűnelkövetők kétharmada a 25-59 évesek közé tartozott, számuk és 
arányuk is mérséklődött. A 100 ezer lakosra jutó bűncselekmények száma Békésben a megyék 
közül legkisebb, a 100 ezer lakosra jutó bűnelkövetők száma viszont csak a hatodik 
legkevesebb.  

 

További információk, adatok (linkek): 

Részletes megyei adatok 

stADAT-táblák 

Módszertan 

 

 
Elérhetőségek: 

Felelős szerkesztő: Végh Zoltán igazgató 
További információ: Kocsis-Nagy Zsolt osztályvezető 
Telefon: (+36-62) 623-870, Zsolt.Kocsis@ksh.hu 

 

tajekoztatas.szeged@ksh.hu, telefon: (+36-62) 623-845 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/megy/modsz12.pdf
http://www.ksh.hu/teruleti_evkozi_tablak
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/megy/122/beke122.xls
mailto:Zsolt.Kocsis@ksh.hu
mailto:tajekoztatas.szeged@ksh.hu



