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Összefoglalás 

2013. első három hónapjában Győr-Moson-Sopron megyében a társadalmi és gazdasági 
folyamatok változatos képet mutattak. A természetes népességfogyás üteme az országostól 
eltérően jelentősen gyorsult. A munkaerőpiaci helyzet területi összehasonlításban változatlanul 
kedvezőnek számít, azonban az alkalmazásban állók számának növekedése emelkedő 
munkanélküliséggel párosult. A foglalkoztatás elsősorban a járműipari kapacitásbővítéseknek 
köszönhetően nőtt. A munkavállalók bruttó átlagkeresete továbbra is itt a második legmagasabb 
az országban. A betéti társaságok száma jelentősen fogyott, így kevesebb társas vállalkozást 
regisztráltak március végén. Az önálló vállalkozók állománya ezzel szemben bővült, így a 
vállalkozási kedv összességében a tavaly ilyenkorinál kisebb mértékben, de tovább nőtt. Az 
elmúlt évben megvalósult nagy volumenű ipari fejlesztések befejeződésével csökkent a 
beruházásokra fordított összeg nagysága. Az ipar teljesítménye elmaradt az előző év azonos 
időszakától, melyet döntően a gépipar korábbinál kisebb exportja befolyásolt. Az építőiparban a 
hosszabb ideje tartó termeléscsökkenést az első negyedévben számottevő növekedés váltotta 
fel. A kereskedelmi szálláshelyek belföldi forgalma visszaesett, a külföldi kereslet azonban 
dinamikusan bővült, így a határon túlról érkező vendégek már az éjszakák több mint felét 
regisztrálták. Ez sem volt elegendő azonban a belföldi forgalomcsökkenés ellensúlyozására, így 
az egységek látogatottsága összességében elmaradt a tavaly ilyenkoritól. Az első három 
hónapban a megye közútjain jóval kevesebb baleset történt, mint az előző év azonos 
időszakában.  

Demográfiai helyzet 

2013. első három hónapjában az előzetes adatok alapján az országban 4,8%-kal kevesebb 
gyermek született, és 6,1%-kal kevesebb halálozás történt, mint az elmúlt év azonos 
időszakában, így a népességfogyás üteme 8,2%-kal javult.  

Győr-Moson-Sopron megyében az első negyedévben az előbbivel ellentétben és területi 
összehasonlításban is kedvezőtlenül alakultak a természetes népmozgalmi folyamatok. Január-
márciusban 893 újszülött jött a világra és 1506 lakos hunyt el. A születések száma 8,6%-kal 
csökkent, miközben a halálozásoké 4,0%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. 
A természetes népességfogyás üteme így gyorsult, ami 613 főt jelentett. Ez az érték 30%-kal 
magasabb a tavaly ilyenkorinál. A csecsemőhalálozások száma ezzel szemben 9-ről 6-ra 
mérséklődött.  

A házasodási kedv közel háromtizeddel csökkent a megyében, a negyedév végéig – az egy 
évvel korábbinál 66-tal kevesebb – 159 pár kötötte össze életét hivatalos keretek között. 

Munkaerőpiac 

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség területi összehasonlításban továbbra is 
kedvezőnek számít a megyében. A KSH munkaerő-felmérésének adatai alapján 2013. január-
márciusban a 15–74 éves népesség átlagosan 59,1%-a volt jelen a munkaerőpiacon.  
A gazdaságilag aktív népesség száma nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva, ami 
alig bővülő foglalkoztatottság és számottevően nagyobb munkanélküliség mellett következett 
be. A foglalkoztatási arány így 54,6%, a munkanélküliségi ráta 7,5% volt az első negyedévben. 
A főváros és a megyék rangsorában előbbi mutató Budapest után a második legmagasabb, 
utóbbi pedig a legkedvezőbb értéket képviselte.  

A vállalkozások, valamint a költségvetési és nonprofit szervezetek adatain alapuló meg-
figyelés alapján 2013. első negyedévében mindössze öt megyében – közöttük Győr-Moson-
Sopronban is – nőtt az alkalmazásban állók száma. Január-márciusban átlagosan 2596,2 ezer 
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főt foglalkoztattak az országban, ami 1,1%-kal kevesebb az előző év azonos időszakánál. Ezzel 
szemben Győr-Moson-Sopronban nőtt a létszám: a megyei székhelyű, legalább öt főt foglal-
koztató vállalkozások, valamint a költségvetési és nonprofit szervezetek összesen 117,1 ezer 
főt alkalmaztak az első negyedévben, ami 2,8%-kal magasabb a tavaly ilyenkorinál. A kedvező 
változás döntően a nagyméretű szervezetek, illetve a járműipar kapacitásbővítésének 
eredménye.  

A létszám növekedése a versenyszférában nagyobb volt az átlagosnál, a költségvetési 
szerveknél pedig kismértékű csökkenés következett be (ezt a közfoglalkoztatás is befolyásolta), 
így előbbi területen 89,4 ezer, utóbbiban 25,7 ezer főt foglalkoztattak a megyében.  

Nemzetgazdasági ágak szerint megfigyelve a mezőgazdaság, a pénzügyi szolgáltatás, az 
oktatás, az egészségügyi szolgáltatás, a művészet és szabadidő kivételével mindenütt többen 
álltak alkalmazásban, mint az előző év azonos időszakában. A kisebb létszámú ágazatok közül 
a tudományos és műszaki tevékenység, az adminisztratív szolgáltatás, valamint az 
ingatlanügyletek területén kimagasló bővülés következett be. Az építőipari termelés növeke-
désével az alkalmazásban állók száma is emelkedett a megyei székhelyű szervezeteknél, így 
az ágazatban már mintegy ötezren dolgoztak az első negyedévben. A gazdasági teljesítményt 
alapvetően befolyásoló feldolgozóiparban szintén átlag feletti, 3,3%-os bővülés következett be, 
így létszáma majdnem elérte a 45 ezer főt. Alágazatai közül a járműgyártásban kimagasló 
mértékben nőtt a foglalkoztatottság, melyet a kapacitásbővítés mellett egyes szervezetek 
ágazati besorolásának változása is befolyásolt. Az élelmiszeriparban elsősorban a húsfel-
dolgozást érintő gyárbezárások következtében 6,6%-kal, a textiliparban a továbbra is 
mérséklődő teljesítmény hatására 9,7%-kal kevesebb munkavállalót alkalmaztak a tavaly 
ilyenkorinál.  

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 219,7 ezer forintot tett 
ki, ami 2,0%-kal nagyobb az előző év azonos időszakánál. A fizetések nagysága egyedül a 
fővárosban volt magasabb a megyeinél. A versenyszférában 1,6%-os, a költségvetés területén 
3,0%-os növekedés történt. A szellemi foglalkozásúak keresete 275,5 ezer, a fizikaiaké 
átlagosan 182,7 ezer forintot tett ki. Nemzetgazdasági áganként a legmagasabb fizetések a 
szellemi foglalkozásúak esetében a feldolgozóipart, a fizikaiaknál az energiaipart jellemezték, a 
legalacsonyabb keresetekkel pedig előbbi körben a vendéglátásban, utóbbiban pedig az 
oktatásban dolgozók rendelkeztek.  

Az adókkal és járulékokkal csökkentett, családi kedvezmény nélkül számított havi nettó 
átlagkeresetek összege az első negyedévben 143,9 ezer forint volt a megyében, ami 3,4%-kal 
magasabb a tavaly ilyenkorinál.  

Az alkalmazásban állók fizetésükön kívül 12,2 ezer forintos juttatásban részesültek, így az 
átlagos havi munkajövedelem nagysága 231,9 ezer forintot tett ki. Az egyéb kifizetések összege 
12%-kal nőtt az előző év január-márciusihoz viszonyítva, s az összes munkajövedelem 5,3%-át 
képviselték. A rendszeres béren túli juttatások hányada az energiaipar területén volt a 
legnagyobb, a vendéglátásban pedig a legkisebb.  

2013 márciusában a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 620,1 ezer 
álláskeresőt tartottak nyilván Magyarországon, 4,9%-kal többet, mint egy évvel korábban. 
Egyedül két megyében (Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés) következett be csökkenés a vizsgált 
időszakban. Győr-Moson-Sopronban az országoshoz hasonló tendencia tapasztalható, de a 
növekedés mértéke nagyobb volt az átlagosnál, így az első negyedév végén 11 937 munka-
nélküli szerepelt a nyilvántartásokban, ami 8,1%-kal haladta meg a tavaly ilyenkori értéket.  
A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya azonban 
továbbra is a megyében a legalacsonyabb, 5,8%-ot tett ki. 

A Győri kivételével a megye valamennyi munkaügyi kirendeltségének illetékességi területén 
nőtt az álláskeresők száma 2012. márciusához képest, legjelentősebben a Kapuváriban (48%), 
de számottevő volt a növekedés mértéke a Csornai körzetben, ahol meghaladta, illetve a 
Mosonmagyaróváriban, ahol megközelítette az egynegyedet. Kedvezőnek tekinthető azonban, 
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hogy az előző hónaphoz viszonyítva csökkenés következett be mind az öt térségben. A legtöbb 
munkanélkülit továbbra is a Győri körzetben regisztrálták (6977 fő), egy év alatt még ha csekély 
mértékben is, de egyedül itt csökkent számuk.  

1. tábla 
A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása munkaügyi körzetenként,  

2013. március 

A regisztrált álláskeresők 

a 2012. 
márciusi 

a 2013. 
februári 

közül pályakezdők 

Kirendeltség 
száma, fő 

százalékában 

számának 
megoszlása 

aránya, % 

számának 
változása, 

2012. március 
= 100,0 

Csornai 910 125,5 90,2 7,6 11,5 178,0 
Győri 6977 99,8 91,4 58,4 10,3 137,9 
Kapuvári 824 147,9 86,8 6,9 9,6 129,5 
Mosonmagyaróvári 1 714 122,7 90,5 14,4 8,3 167,1 
Soproni 1 512 109,9 85,7 12,7 6,3 160,0 
Győr-Moson-

Sopron megye 
összesen 11 937 108,1 90,1 100,0 9,6 145,1 

Forrás: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja. 

 

Az álláskeresők között az egy évvel korábbitól eltérően a férfiak képviseltek magasabb 
arányt (51%), számuk közel egyötöddel nőtt, ellenben a nőké – jobb elhelyezkedési esélyeiknek 
köszönhetően – másfél százalékkal fogyott. A 25 év alatti munkát keresők, valamint a 
pályakezdő fiatalok száma az átlagosnál jóval nagyobb mértékben emelkedett (előbbieké 28, 
utóbbiaké 45%-kal) – melyet az „Első munkahely garancia” program folytatása révén 
regisztrációba bekerülők is befolyásoltak – így arányuk egyenként közel két és fél 
százalékponttal nőtt 2012 azonos időszakához képest. 

2013 március végén 2056 betöltetlen álláshelyet kínáltak a munkáltatók Győr-Moson-Sopron 
megyében, 129-cel többet, mint egy évvel korábban. Az elhelyezkedési esélyek ennek ellenére 
nem változtak, így egy felkínált helyre 6 álláskereső jutott, csakúgy, mint tavaly ilyenkor. 

Gazdasági szervezetek 

A Győr-Moson-Sopron megyei székhellyel rendelkező gazdasági szervezetek száma egy év 
alatt egy százalékkal emelkedett, március végén 75,7 ezret regisztráltak. Ez az országos 
állomány 4,2%-át jelentette. A 69 és félezer vállalkozás 70–30%-os arányban egyéni, illetve 
társas formában volt bejegyezve. 

Utóbbiak számának bővülése megállt, annak ellenére, hogy a legkedveltebb formát jelentő 
korlátolt felelősségű társaságból az egy évvel korábbinál 2,7%-kal többet tartottak nyilván.  
A második leggyakoribb típus, a betéti társaság a kft-nél (68%) jóval kisebb mértékben (28%) 
részesedett, s számuk továbbra is (6,8%-kal) csökkent. Egy százalék alatti az részvény-
társaságok és a szövetkezetek hányada is, melyekből mindössze 139-et, valamint 147-et 
regisztráltak a megyében.  

A társas vállalkozások 99%-a kis-, azon belül is döntően (10 fő alatti) mikrovállalkozás, 
melyek száma egy év alatt valamelyest csökkent. Közöttük is a 20–49 fős cégek fogyatkoztak 
leginkább (3,1%). Mindössze 233 (49–250 fős) középvállalkozás és 49 (250 fő feletti) 
nagyvállalat szerepelt a nyilvántartásokban. Előbbiek száma hússzal nőtt, utóbbiaké nem 
változott. 
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Az első negyedév végén 48,7 ezer önálló vállalkozót számláltak a megyében, állományuk 
1,6%-kal bővült az előző év azonos időpontjához képest. 46–34–21%-os arányban mellék- és 
főfoglalkozásban, valamint nyugdíj mellett tevékenykedtek. Az elmúlt év március végihez 
viszonyítva a mellékállásban vállalkozók köre bővült leginkább, 3,2%-kal. 

A vállalkozások 27%-a a mezőgazdaság, 14%-a az ingatlanügyletek, 11%-a a kereskedelem, 
egytizede a tudományos és műszaki tevékenység nemzetgazdasági ágban, s további 6,9%-a 
az építőiparban, 5,2%-a pedig az iparban tevékenykedett. Közülük a mezőgazdaságban és az 
ingatlanügyletek területén nőtt jelentősen (3,7, valamint 3,9%-kal) a szervezetek száma, ami 
kizárólag az önálló vállalkozói forma terjedésének következménye. A tudományos és műszaki 
tevékenységben szintén gyarapodás, a többi területen azonban csökkenés történt. 

Március végén 5 652 nonprofit szervezetet volt a megyében, egy százalékkal több az egy 
évvel korábbinál. A civilek 38%-a az ingatlanügyletek, egyharmada az egyéb szolgáltatás,  
17%-a pedig a művészet és szabadidő ágazatba sorolódott. További 8,0%-uk oktatási 
tevékenységet, vagy egészségügyi szolgáltatást végzett. A kiemelt területek közül az utóbbi 
tevékenységeket folytató nonprofitok száma nőtt a legnagyobb mértékben, több mint 
kétötöddel, illetve háromötöddel. 

Beruházás 

A megye beruházási tevékenységében két és fél éve tartó fellendülés az első negyedévben 
megtorpant. A gazdasági szervezetek 48,8 milliárd forint értékű fejlesztést valósítottak meg, ami 
folyó áron 5,5%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Ez az országos befektetések egytizedét 
képviselte. Egy lakosra 109 ezer forint teljesítményérték jutott, mely az átlagot 60 ezer forinttal 
felülmúlva a főváros és a megyék rangsorában az első helyet jelentette. 

1. ábra 
Az egy lakosra jutó beruházási teljesítményérték, 2013. I. negyedév 
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A beruházások 78%-át a gép-, berendezés-, járműbeszerzések, 21%-át pedig az építések 

adták. Előbbiekre mintegy 300 millió forinttal nagyobb, utóbbiakra közel negyedével kisebb 
összeget fordítottak, mint az előző év első három hónapjában. A gépek, berendezések, 
járművek több mint háromnegyede importból származott, ami 6,9%-kal nőtt. A belföldi 
beszerzések ugyanakkor jelentősen, 15%-kal szűkültek. 

A fejlesztések 78%-a az iparban valósult meg, mely döntően a feldolgozóiparban 
realizálódott. Itt egyedül a ráfordítások kétharmadát kitevő import beszerzések bővültek (6,8%). 
Az építési jellegű beruházásokra szánt összeg elsősorban az AUDI Hungária Motor Kft. 
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bővítésének, fejlesztésének befejeztével azonban az egy évvel korábbi kétharmadára esett 
vissza. További jelentősebb tényezőt 4,6%-os részarányú befektetéssel a szállítás és rak-
tározás nemzetgazdasági ág jelentett, ahol összességében alig történt változás. A beruhá-
zásokból kisebb szeletet képviselő építőiparban az épület- és közműépítések bővülésével  
7,4-szeresére nőtt a teljesítményérték (azon belül is az építési jellegű 21-szeresére). 

Ipar 

A 4 fő feletti ipari vállalkozások 2013 első három hónapjában országosan 3,2%-kal kisebb 
teljesítményt nyújtottak a tavaly ilyenkorinál. Kibocsátásuk mindössze hat megyében 
növekedett. Győr-Moson-Sopronban az ipari szervezetek az elmúlt év január–márciusi  
13%-os termelésemelkedés után az első negyedévet 8,9%-os csökkenéssel zárták.  
A 614 milliárd forintos produktum az országosnak még mindig több mint tizedét tette ki. Egy la-
kosra 1,4 millió forint termelés jutott, ez az átlagos 2,4-szeresét érte el, megyei összeha-
sonlításban pedig Komárom-Esztergom után a második legnagyobb értéket képviselte.  

Az első negyedévben a megyei székhelyű 49 főnél nagyobb létszámmal működő 
szervezetek 589 milliárd forint termelési értéke 9,0%-kal elmaradt az előző év azonos 
időszakától, míg ugyanebben a vállalkozói körben országosan 2,4%-kal mérséklődött a 
teljesítmény. A csökkenés két és fél évig tartó javulás után 2012. harmadik negyedévétől 
figyelhető meg ismét. A belföldi eladások 14%-kal visszaestek, ugyanakkor a termelést 
ösztönző kivitel is megtorpant és 6,7%-kal kisebb a tavaly ilyenkorinál. Eközben országosan a 
hazai piac stagnálása mellett, az export mérséklődése sem érte el az egy százalékot. 

2. ábra 
Az ipari termelés és értékesítés volumenindexei * 

(előző év azonos időszaka = 100,0) 

* 2009. I. n.év-től  víz- és hulladékgazdálkodás nélkül.
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Az ipari termelés 97%-a a feldolgozóiparból származott. Ágazatainak nagyobb hányada az előző 

év azonos időszakához viszonyítva gyengébb teljesítményt mutatott. Mindez legnagyobb 
mértékben az élelmiszer, valamint a gumi-, műanyag és építőanyag iparban jelentkezett.  
Az élelmiszeripar helyzetét nemcsak a húságazat válsága, hanem a takarmány előállítás és az 
italgyártás korábbinál alacsonyabb termelése is befolyásolta. Az országossal szemben, kevésbé 
eredményes időszakot zárt a megye járműgyártása is. Bár az ágazat a feldolgozóipari 
produktumból még mindig közel 80%-kal részesedett, a piacok átrendeződése következtében 
teljesítménye 9,1%-kal csökkent. A fa-, papír- és nyomdaipar kibocsátása is mintegy tizedével esett 
vissza, ugyanakkor a tavalyival szemben a kohászat, fémfeldolgozásé és a vegyi anyag, -termék 
gyártásáé bővült. Nőni tudott az egyéb feldolgozóipar és javítás ágazat termelése is, a 
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gépiparon belül azonban csak az együtt véve is csekély súlyt képviselő villamos berendezés és 
számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé javult.  

Míg a megye ipari termelését markánsan meghatározó gépipar 8,8%-os teljesítmény-
csökkenésében a járműgyártás helyzete jelenti a kulcsot, addig az országos szinten regisztrált 
4,0%-os mérséklődésben utóbbin kívül a számítógép, elektronikai, optikai termék és a gép, gépi 
berendezés gyártásának szerepe is számottevő, de még a villamos berendezésé sem 
elhanyagolható. Országos szinten – a megyétől eltérően – az élelmiszeripar termelésének 
volumene alig mérséklődött, Bács-Kiskun súlyának erősödésével pedig nőtt a járműipar 
kibocsátása is. 

Az értékesítésből származó ipari bevétel az év első három hónapjában 605 milliárd forintot 
ért el, ami összehasonlító áron számítva 7,6%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál.  
A visszaesést a magas kiviteli arányból (89%) adódóan alapvetően az exporteladások 
csökkenése eredményezte, annak ellenére, hogy mértéke meg sem közelítette a belföldiét.  

Eladásból származó bevételét mindössze négy ágazat, a villamos berendezés gyártása, a 
kohászat, fémfeldolgozás, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, valamint az 
egyéb feldolgozóipar és javítás tudta növelni. Közülük csak a kohászat, fémfeldolgozás volt 
mindkét értékesítési relációban eredményesebb a tavalyinál, a másik három területen egyedül 
az export biztosította a növekedés hátterét. Ugyanakkor a járműiparban, valamint a gumi-, 
műanyag- és építőanyag iparban működő vállalkozások belföldi és külföldi értékesítésének 
volumene egyaránt elmaradt az egy évvel korábbitól.  

Öt ágazat még a kiugrónak számító 89%-os ipari exportaránynál is magasabb kiviteli 
hányadot produkált. A villamos berendezés gyártása termékei kizárólag külföldi piacokra 
kerültek, de kimagasló hányad jellemezte a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártását 
és a járműipart is. Az 537 milliárd forint export 85%-a a járműgyártás termékeinek eladásából 
származott, míg a bevételek 3,6, 2,4, illetve 2,2%-át könyvelhették el sorrendben a gumi-, 
műanyag és építőanyag iparban, az egyéb feldolgozóipar és javításban, valamint a kohászat, 
fémfeldolgozásban. 

A 68 milliárd forint belföldi értékesítés közel négytizede az energiaellátáshoz kapcsolódott, a 
személygépkocsi gyártás szerteágazó beszállítói hálózatának köszönhetően a bevételekből 
jelentős (21%) szelet jutott a járműipari cégeknek is, míg az élelmiszeripar termékeinek itthoni 
eladásából a teljes összeg 17%-a folyt be. A feldolgozóiparban a hazai piac egyedül az 
élelmiszert előállító vállalkozásoknak jelentett összességében az exportnál nagyobb bevételi 
lehetőséget, a vegyi anyag, -termék gyártásában, a gumi-, műanyag- és építőanyag iparban, 
valamint a kohászat, fémfeldolgozásban a belföldi eladások aránya 21–27% között alakult.  

A 49 főnél több munkavállalót foglalkoztató megyei székhelyű ipari szervezeteknél – az 
alkalmazásban állók számát tekintve – a két éve elindult növekedés 2013 I. negyedévben is 
folytatódott. A bővülés üteme mérséklődött ugyan, de így is 3,8%-kal, közel másfélezer fővel nőtt 
a létszám az előző év azonos időszakához viszonyítva. A feldolgozóipar ágazatainak 
többségében – elsősorban a járműiparban – a korábbinál többen dolgoztak, ezzel szemben 
kevesebb főt foglalkoztattak a gép, gépi berendezés gyártásában, a számítógép, elektronikai, 
optikai termék gyártásában a gumi-, műanyag- és építőanyag iparban, valamint a textil- és az 
élelmiszeriparban is. A létszám alakulását több esetben az időközbeni tevékenységátsorolások is 
befolyásolták. Ezzel magyarázható a számottevő csökkenés a számítógép, elektronikai, optikai 
termék és a gép, gépi berendezés gyártásában, illetve a jelentős bővülés a villamos gép, 
berendezés gyártásában. Ugyancsak erre vezethető vissza a foglalkoztatottak számának a 
vártnál nagyobb mértékű növekedése a járműgyártásban is. A legnagyobb foglalkoztatónak 
továbbra is ez utóbbi ágazat tekinthető. Az ipari szektor közepes- és nagyvállalkozásainál munkát 
vállalók közül majd minden második ezen a területen dolgozott. Az élelmiszeripari létszám 
csökkenésében a húsipari termelőkapacitások megszűnése is szerepet játszott. 

A teljesítmény és létszám adatok tükrében az egy alkalmazásban állóra jutó termelés 13%-kal 
csökkent az iparban. Értéke a feldolgozóipari területek közül a járműgyártásban (24,3 millió forint) 
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és a vegyi anyag -termék gyártásában (18,2 millió forint) volt a legmagasabb, a textiliparban 
(2,3 millió forint) pedig a legalacsonyabb. Győr-Moson-Sopronban a termelékenység mindössze a 
járműgyártásban és az egyéb feldolgozóipar és javításban haladta meg az országos mutatót, de 
a járműipar súlyából adódóan ipari szinten a megyei érték (14,8 millió forint) a kedvezőbb. 

Építőipar 

2013. első három hónapjában az építőipari termelés volumene országosan 9,0%-kal volt 
nagyobb az előző év azonos időszakánál. Csökkenést mindössze hét megyében regisztráltak. 
A 2009-ben megkezdett Sopron–Szombathely–Szentgotthárd vasútvonal jelentős volumenű 
fejlesztési munkáinak kifutása Vasban az építőipari teljesítmény számottevő visszaesését 
eredményezte. Ezzel szemben Győr-Moson-Sopron építőipari vállalkozásainak helyzete egy év 
alatt az átlagosnál kedvezőbben változott, az egy lakosra jutó termelési érték is az országosnál 
valamivel magasabban (19,2 ezer forint) alakult, ami a főváros és a megyék között, csökkenő 
sorrendben a harmadik helyet jelentette.  

Tavaly az első három hónapban az egy évvel korábbinál még közel ötödével kisebb 
volumenű építési munkát végeztek a megyei székhelyű vállalkozások, amit 2013. első 
negyedévben már 13%-os bővülés követett. A legalább öt főt foglalkoztató szervezetek 
8,6 milliárd forint termelési értéket realizáltak úgy, hogy a két építési főcsoport közül a termelés 
kétharmadát adó épületépítések összehasonlító áron számított értéke negyedével nőtt, mellette 
az egyéb építményeké 5,5%-kal mérséklődött.  

Az építőipar ágazatait tekintve a legnagyobb kereslet az 5 milliárd forint teljesítményt 
felmutató speciális szaképítés munkái iránt mutatkozott, volumene egy év alatt több mint 
ötödével nőtt, míg az épületépítés, valamint az egyéb építmények kivitelezése a munkák 
egyenként mintegy ötödét képviselte. A sajátos ismereteket igénylő szakterületek közül az 
épületgépészeti szerelés tette ki az építések zömét. Értéke megközelítette a 4 milliárd forintot. 
Az együttesen egymilliárd forint eredményt produkáló befejező építés és egyéb speciális 
szaképítés termelése kismértékben ugyan, de elmaradt az egy évvel korábbitól.  

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

(százalék) 

Építőipari termelés 

megoszlása 
volumenindexe, 

2012. I. n. év 
=100,0 

Ágazat 

2011 2012 2013 

Épületek építése 15,7 23,3 20,7 101,4 
Egyéb építmény építése 21,0 22,6 21,0 103,7 
Ebből: út, vasút építése 3,8 3,9 3,5 98,9 

közműépítés 16,3 18,3 17,3 105,6 
Speciális szaképítés 63,2 54,2 58,3 121,6 
Ebből: bontás, építési terület előkészítése 2,4 1,4 0,8 64,9 

épületgépészeti szerelés 51,6 38,5 45,3 132,9 
befejező építés 5,6 8,2 7,0 96,0 
egyéb speciális szaképítés 3,6 6,0 5,1 97,4 

Építőipar összesen 100,0 100,0 100,0 112,9 
 

A lakáspiaci helyzettel összefüggésben némi növekedést tudott felmutatni az épületek 
építése ágazat is, de az időszak során kötött és annak végén még meglévő 
szerződésállományok még nem adnak okot kedvezőbb kilátásokra. 
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Az 1,8 milliárd forint értéket adó egyéb építmény építésében a korábbiakhoz hasonlóan a 
közműépítések domináltak (1,5 milliárd forint), melynek teljesítménye 5,6%-kal meghaladta az 
egy évvel korábbit, a zömében út, autópálya építéseket végző út, vasút építése alágazaté 
viszont elmaradt a bázisidőszakétól. Előbbi területen a március végén még meglévő 
szerződésállomány további növekedést is megalapozhat, az útépítésekre vonatkozó, 
tárgyidőszakban kötött és az időszak végén még érvényben lévők értéke a továbbiakra nézve 
ezzel szemben már kevésbé bíztató.  

A szakipari munkák teljesítményének nagyobb, az épület- és egyéb építmények építésének 
kisebb mértékű növekedése az építőipari tevékenység ágazati összetételében az egy évvel 
korábbihoz képest ellentétes irányú módosulást eredményezett. Erősödött a szakipari szerelés, 
azon belül is az épületgépészet, és csökkent mind az épületek, mind pedig az egyéb 
építmények kivitelezését magában foglaló ágazatok súlya.  

Az építések több mint felét a legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások, háromtizedét a  
10–49 fő közöttiek, a fennmaradó részt az ennél kisebb létszámmal működők végezték el.  
Az egyéb építmények építésében, azon belül is a közműépítésekben, döntően a legnagyobbak 
jutottak megbízásokhoz. Tevékenységükben ez a terület – a speciális szaképítésbe tartozó 
épületgépészethez hasonlóan – az átlagosnál nagyobb súlyt kapott. Az épületek építéséből a 
legnagyobb mértékben a 10–49 főt foglalkoztató szervezetek vették ki részüket. A kisebb 
értéket adó építőipari munkák közül az útépítéseknél jutottak meghatározó szerephez és 
csakúgy, mint az 5–9 fős mikrovállalkozások, a befejező építésből, valamint az egyéb speciális 
szaképítésekből részesedtek nagyobb arányban. Az előbbi ágazat termelésének közel kilenc, 
míg utóbbi kettőnek egyenként valamivel több, mint négytizedét adták. Az együttesen 
136 millió forintot kitevő bontási, projektszervezési és a máshová nem sorolt egyéb építmények 
kivitelezési munkáit teljes egészében az 50 fő alatti építőipari szervezetek végezték.  

A megye építőipari vállalkozásai által 2013. első három hónapjában kötött új szerződések 
értéke összehasonlító áron számítva 15%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, de az időszak 
végi állomány alapján sem lehet a teljesítmény növekedését előre prognosztizálni.  

Turizmus 

Az első negyedévben a megye kereskedelmi szálláshelyein közel 80 ezren 182 ezer éjszakát 
töltöttek el, ami a vendégéjszakák száma alapján az országos forgalom 5,4%-át jelentette. 
Továbbra is erőteljesen szűkült a belföldi vendégkör, amit a külföldi dinamikus bővülése sem 
tudott ellensúlyozni. Így összességében 2,8%-kal kevesebben, 3,8%-kal kevesebb éjszakára 
foglaltak szállást. Országosan a növekvő külföldi kereslet mellett a belföldi is kedvezően 
változott, ami jelentős forgalomélénkülést eredményezett. 

Az egyre fogyatkozó belföldi turisták már nem töltenek be domináns szerepet, a 
vendégforgalom több mint felét a külföldiek adják. A megye vendégfogadóiban három hónap 
alatt tizedével kevesebb magyar 16%-kal kevesebb éjszakára szállt meg, mint az előző év 
azonos időszakában. A külföldiek száma ezzel szemben 5,5%-kal nőtt, s 13%-kal több napra 
érkeztek. A belföldiek tartózkodási ideje (átlagosan 2,3 éjszaka) rövidült, ami már alig 
hosszabb, mint a külföldi látogatóké. 

A külföldiek 84%-a az Európai Unió tagállamaiból kereste fel megyénket. Egyharmaduk 
Németországból, 22%-uk a szomszédos Ausztriából, s egyötödük Romániából érkezett.  
Az Unió területéről ezen felül a csehek utaztak jelentősebb számban. Emellett az ukrán turisták 
érdeklődése számottevő. A kiemelt országok közül a németek és az osztrákok tartózkodtak a 
legtovább, átlagosan 2,6 éjszakát a megyében. 

A vendégek 83%-a szállodát, 14%-a panziót választott szálláshelyéül. A hotelekben közel 
ugyanannyian 2,8%-kal kevesebb éjszakát töltöttek el, mint tavaly ilyenkor. A panziókat jóval, 
12%-kal kevesebben, 3,9%-kal kevesebb éjszakára keresték fel. Előbbi egységek forgalmában 
a külföldiek az átlagosnál is nagyobb szerepet töltöttek be, míg utóbbiaknál döntő részét a 
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belföldiek adták. A szállodák látogatottsága mind külföldi, mind hazai vonatkozásban az 
átlagosnál kedvezőbben alakult. A panziók külföldi vendégéjszakáinak száma jelentősebben 
(23%) bővült, a hazai érdeklődés viszont számottevőbben (17%) esett vissza. A külföldiek ezen 
szállásokon, a belföldiek pedig a szállodákban maradtak huzamosabb időre (átlagosan 2,7, 
illetve 2,4 éjszakára). 

A szálláshelyek átlagosan 34%-os szoba- és 22%-os férőhely-kihasználtsággal üzemeltek, 
ami alig változott egy év alatt. A hotelszobák foglaltsága 38%-os volt. A panziók lényegesen 
alacsonyabb, 26%-os lekötöttséggel működtek. 

A megye kereskedelmi szálláshelyei 2,3 milliárd forint bevételt realizáltak, folyó áron  
3,5%-kal többet, mint az előző év első három hónapjában. A bevételek 54%-a szállásdíjból, 
egyharmada vendéglátásból származott. Előbbiből 11%-kal nagyobb, utóbbiból 3,8%-kal kisebb 
összeg folyt be. 

Márciusban 118 Győr-Moson-Sopron megyei szálláshelyen volt lehetőség a SZÉP kártya 
használatára. Az első negyedévben a turisták 78 millió forintot egyenlítettek ki e 
fizetőeszközzel. A beváltott összeg több mint háromnegyede szállodákban, 23%-a panziókban 
került felhasználásra. 

Közúti közlekedési balesetek 

Az első három hónapban 2685 személyi sérüléssel járó baleset történt az ország közútjain, 
5,7%-kal kevesebb, mint 2012 azonos időszakában. A baleseti statisztika a megyében még az 
országosnál is kedvezőbben alakult. Győr-Moson-Sopronban 140 közúti balesetet regisztráltak, 
számuk 18%-kal visszaesett a tavaly ilyenkorihoz képest. Közülük 11 halálos kimenetelű volt, 
43 súlyos, 86 pedig könnyebb sérüléssel járt. Az utóbbiak száma 28 illetve 15%-kal 
mérséklődött, viszont halálos kimenetelűből kettővel több történt, mint 2012 első 
negyedévében. A korábbival megegyezően a balesetek 13%-ánál játszott szerepet az alkoholos 
befolyásoltság, 2,9 százalékponttal meghaladva az országos átlagot. 

A balesetek döntő része, több mint kilenctizede, a járművezetők hibájából következett be, 
annak ellenére, hogy jóval – 21%-kal – kevesebbet okoztak, mint az előző év azonos 
időszakában. Továbbra is a sebesség nem megfelelő alkalmazása volt a leggyakoribb előidéző 
ok, a balesetek 37%-a emiatt történt. Emellett a szabálytalan haladás, irányváltoztatás és 
kanyarodási szabályok megsértése, valamint az elsőbbség meg nem adása játszott szerepet a 
legtöbb balesetben. 

Az első negyedévben 195 személy sérült meg a megye közútjain, 28%-kal kevesebb, mint 
2012-ben, míg országosan csak 3,5%-os visszaesést regisztráltak. A könnyen és súlyosan 
sérültek száma jelentősen csökkent – 29 illetve 30%-kal –, viszont balesetben kettővel többen 
(10) veszítették életüket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statisztikai tájékoztató – Győr-Moson-Sopron megye, 2013/1 
 

 11

 

További információk, adatok (linkek): 

Részletes megyei adatok 

stADAT-táblák 

Módszertan 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elérhetőségek: 

Felelős szerkesztő: Nyitrai József főosztályvezető 
További információ: Kása Katalin 

Telefon: (+36-96) 502-423, katalin.kasa@ksh.hu  

 

Info.gyor@ksh.hu  telefon: (+36-96) 502-400 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/megy/131/gyor131.xls
mailto: info.gyor@ksh.hu
http://www.ksh.hu/teruleti_evkozi_tablak
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/megy/modsz13.pdf
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