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Budapest idén ünnepli alapításának 145. évfordulóját, 
múltja azonban ennél sokkal régebbre tekint vissza, 
mivel e helyen már közel 4 ezer évvel ezelőtt település 
állt. A Buda, Óbuda és Pest egyesülése révén 1873-ban 
létrejött főváros gondolata gróf Széchenyi Istvánhoz 
kötődik, aki már 1829-ben javasolta a Duna mindkét 
partján elhelyezkedő főváros létrehozását, és az elne-
vezését is ő találta ki a két szabad királyi város nevének 
összeillesztésével.

Budapest fejlődése a kiegyezést követően nagy lendü-
letet vett, a társadalmára, gazdaságára vonatkozó ada-
tok gyűjtése és közzététele pedig a kezdetekig tekint 
vissza, hiszen a Fővárosi Statisztikai Hivatalt  
már 1869-ben létrehozta Pest város közgyűlése.

Az évforduló alkalmából készült kiadványunkban a főbb 
statisztikai mutatók alapján röviden bemutatjuk, hogy 
a főváros milyen szerepet tölt be hazánk társadalmi és 
gazdasági életében.

Tisztelettel ajánlom figyelmükbe honlapunkat  
(www.ksh.hu), ahol további kiadványaink találhatók  
a Kiadványtárban, valamint adataink többféle téma-
körben letölhetők kész és online táblázatok formájában.  
A Tájékoztatási adatbázis Területi statisztika témaköré-
ből Budapest kerületeinek adatai is elérhetők.

Dr. Vukovich Gabriella
elnök

Elnöki köszöntő
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Budai kerületek 

Pesti kerületek 

Kerület Terület,  
km2

Lakónépesség,  
ezer fő

I. 3,4 25,1

II. 36,3 89,7

III. 39,7 130,9

XI. 33,5 147,6

XII. 26,7 57,7

XXII. 34,3 54,8

Buda 173,9 505,7

Kerület Terület,  
km2

Lakónépesség,  
ezer fő

IV. 18,8 100,7

V. 2,6 25,8

VI. 2,4 38,5

VII. 2,1 52,6

VIII. 6,9 76,4

IX. 12,5 59,4

X. 32,5 77,6

XIII. 13,4 120,2

XIV. 18,1 124,5

XV. 26,9 80,0

XVI. 33,5 74,2

XVII. 54,8 87,6

XVIII. 38,6 101,9

XIX.  9,4 59,8

XX. 12,2 65,7

XXI. 25,8 76,2

XXIII. 40,8 22,9

Pest 351,3 1 244,0
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525,1 km2
Városmagot alkotó kerületek

Városmagot övező belső kerületek

Külső kerületek 1 millió 750 ezer fő

Budapest általános jellemzői,  
2018. január 1.
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Budapest részesedése (%)
az ország 

lakosságából (2018)

bruttó hozzáadott érték 
termeléséből (2016)

18

36

48

55

62

külfölditőke-állományából 
(2016)

felsőfokú, nappali alap- és mesterképzésben 
részt vevő hallgatóinak számából (2017)

K+F-ráfordításaiból (2017)

KSH
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Budapest és a vidék 

Párkapcsolatban élők aránya, 
%, 2016

Egy főre jutó GDP, 
millió forint, 2016

Egy főre jutó havi nettó 
átlagkereset, ezer forint, 2017

Használt lakások értékesítési 
átlagára, millió forint, 2017

Teljes termékenységi 
arányszám, 2017

42,5

7,3

251

24,4

BUDAPEST

BUDAPEST

BUDAPEST

BUDAPEST

BUDAPEST

MEGYÉK

MEGYÉK

MEGYÉK

MEGYÉK

MEGYÉK

1,15

46,4

2,8

171

10,7

1,55
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2018. január 1-jén közel 1 millió 750 ezer 
ember, az ország lakosságának 18%-a  
élt a magyar fővárosban. Ez 15%-kal  
kevesebb, mint az 1980-as lakosság-
csúcs idején volt, amikor 2 millió 59 ezren 
lakták a várost. Varsóéhoz és Bécséhez 
hasonló népessége alapján Budapest  
az Európai Unió nagyvárosainak sorában 
az első tíz közé tartozik. 2018 elején egy 
négyzetkilométerén átlagosan 3332-en 
éltek, száz férfi lakosára 115 nő, száz 
gyermekkorú (14 éves vagy annál fiata-
labb) lakosára pedig 148 fő 65 éves vagy 
annál idősebb jutott.

Budapesten az élveszületések ezer 
lakosra jutó száma 2014, a halálozások 
ezer lakosra jutó száma 2008, a népes-
ség természetes fogyása pedig 2007 óta 
alacsonyabb a hazai átlagnál.  

A csecsemőhalandóság másfél évtizede 
országos átlag alatti. A fővárosi lakosság 
életkilátásai jobbak az átlagnál, 2017-ben 
a nők 1, a férfiak 2 évvel hosszabb életre 
számíthattak, mint az országos átlag. 

1.  DEMOGRÁFIA

Budapest Európa legnagyobb  
lélekszámú városai között

Az átlagosnál jobb életkilátások
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Millió fő

Főbb népmozgalmi adatok, 2017

Budapest népessége

Mutatók Budapest Ország

Ezer lakosra jutó

    élveszületés 8,8 9,4

    halálozás 12,3 13,5

Csecsemőhalandóság ezer élveszülöttre 2,2 3,6

Házasságon kívül születettek aránya, % 33,0 45,1

Születéskor várható átlagos élettartam, év

    Férfi 74,3 72,4

    Nő 80,1 79,0
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Budapesten a szülőképes korú (15–49 
éves) női népesség száma és a rájuk  
jutó szülések átlagos száma tartósan 
alacsonyabb az országos átlagnál, így  
a gyermekkorú népesség aránya is kisebb. 
Ugyanakkor a magasabb várható élettar-
tam nagyobb arányú idős népességhez 
vezet. A 2000-es években a fővárosi 
gyermekkorú népesség aránya enyhén, 
az időskorúaké határozottabban bővült, 
miközben az aktív népesség aránya közel 
3 százalékponttal kisebb lett.

Budapesten a 2016-os mikrocenzus 
idején a gyermektelen családok aránya 
4,6 százalékponttal magasabb volt, mint 
a megyék átlagában, 1990 óta részará-
nyuk 5,4 százalékponttal nőtt a fővá-
rosban. Mind az 1, mind a 2 gyermekes 
családok részesedése 1990 óta csök-
kent (1,7, illetve, 4,3 százalékponttal),  
a 3 és annál több gyermekeseké azon-
ban (0,5 százalékponttal) emelkedett. 

Idősödő népesség

Tíz budapesti családból  
négyben nem él gyermek

13,5 14,8
20,1 18,7
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A 14 évesek és annál �atalabbak aránya A 65 évesek és annál idősebbek aránya
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34,7

36,4

21,1

18,8

23,1

8,2

5,2

4,7

36,7

41,3

35,9
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Megyék átlaga, 2016

Budapest, 2016

Budapest, 1990

1 gyermek 2 gyermek 3 és annál több gyermek Nincs gyermek

Családok megoszlása gyermekszám szerint, 
2016

A fiatalok és az idősek aránya a népességből, 
2018. január 1.
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Az ingázók száma, ezer fő, 2016A Budapesten foglalkoztatott több mint 
1 millió munkavállaló negyede ingázó volt 
a 2016. évi mikrocenzus szerint. A fővá-
rosba dolgozni járó 258 ezer ember 73%-a 
Pest megyei lakos, a Budapestről 
ingázó 87 ezer ember többsége Pest 
megyei munkahelyeken tevékenykedik. 
A főváros ingázási egyenlege számottevő 
többletet mutat, ami növeli a fővárosi és 
a megyei egy főre jutó GDP közötti 
különbséget, mivel termelésük fővárosi-
nak számít, miközben lakóhelyük alapján 
a megyék népességét gyarapítják.

Munkaerő, kereset, 2017A 2016-os mikrocenzus szerint a buda-
pesti teljes népességen belül a foglalkoz-
tatottak aránya (50%) a megyék átlagánál 
4,6 százalékponttal magasabb, miközben 
a munkanélküliek részesedése (2,4%) 0,2, 
az ellátásban részesülő inaktívaké (26%) 
2,9, az eltartottaké (22%) pedig 
1,5 százalékponttal alacsonyabb annál. 
1990 és 2016 között a fővárosi lakosság 
13%-os csökkenése mellett a foglal-
koztatottak száma 4,4, az ellátásban 
részesülő inaktívaké 22, az eltartottaké 
21%-kal visszaesett, a munkanélküliek 
száma viszont 66%-kal nőtt.

258 ezer ember jár naponta 
a fővárosba dolgozni

A fővárosi foglalkoztatottak aránya 
magasabb a megyei átlagnál

2.  MunKAERőPIAC

Megnevezés Budapest Országos 
átlag

Aktivitási arány (15–74 évesek), % 65,9 61,8

Munkanélküliségi ráta (15–74 évesek), % 2,9 4,2

Foglalkoztatási ráta (15–74 évesek), % 64,0 59,3

Havi nettó átlagkereset, ezer forint 250,6 197,5

BUDAPEST

1 
188

4214
2

7

Komárom–
Esztergom 

megye

Fejér 
megye

Pest
megye
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Budapest Megyék átlaga
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Mezőgazdaság Ipar, építőipar
Piaci alapú szolgáltatások Közigazgatás, oktatás, egészségügy

Havi nettó átlagkereset egyes nemzetgazdasági 
ágakban, 2017

Foglalkoztatottak számának megoszlása nemzet-
gazdasági ágazatcsoportok szerint 2017-ben*

A mezőgazdaság kivételével minden 
nemzetgazdasági ágban többet keres- 
tek Budapesten a megyék átlagánál. 
2017-ben a pénzügyi szolgáltatásban 
dolgozó budapestiek nettó átlagkerese-
te haladta meg leginkább (92%-kal)  
a megyék átlagát. A fővárosban  
a pénzügyi szolgáltatások területén 
dolgozók több mint kétszeresét keresik 
az építőiparban foglalkoztatottakénak.  
Az előbbi nemzetgazdasági ágban  
a szellemi, az utóbbiban a fizikai  
foglalkozásúak részvétele dominál.

A munkaerő-felmérés adatai szerint 
a budapesti foglalkoztatottak 83%-a 
2017-ben a szolgáltatószektorban  
dolgozott, ahol a legtöbb embernek  
a kereskedelem, a közigazgatás és  
a szállítás, raktározás ad munkát.  
Az intézményi munkaügyi statiszti-
ka adatai szerint az 1 millió 426 ezer 
teljes munkaidős fizikai foglalkozású 
munkavállaló közel negyede dolgozott 
budapesti székhelyű munkahelyen 
2017-ben, míg az 1 millió 130 ezer szel-
lemi foglalkozású közel 45%-ának volt 
budapesti munkahelye.

Budapesten közel másfélszer  
magasabbak a keresetek

A foglalkoztatottak 62%-a piaci  
alapú szolgáltatást nyújt

* A munkaerő-felmérés adatai szerint.
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Egy főre jutó havi átlagos kiadás egyes  
fogyasztási csoportokban, 2017

2010-ben az egy főre jutó átlagos nettó 
jövedelem Budapesten 35%-kal haladta 
meg az országos átlagot. 2017-re  
a különbség 28%-ra csökkent. 2017-ben  
Budapesten az egy főre jutó átlagos 
bruttó jövedelem 2,1 millió forint volt, 
melynek 73%-át tették ki a munka- és 
24%-át a társadalmi jövedelmek. Ezek 
az arányok alig különböznek az országos 
átlagtól. A családdal, és gyermekekkel 
kapcsolatos ellátások Budapesten  
a társadalmi jövedelmek 11, országos 
átlagban 15%-át tették ki.

Egy főre jutó átlagos nettó jövedelem

2017-ben a budapesti háztartások  
egy főre jutó havi fogyasztási kiadásai 
115 ezer forintot tettek ki, az országos 
átlag 92 ezer forint volt. A legnagyobb 
súlyt a fővárosban és országos átlagban 
is az élelmiszerek (21 és 25%), valamint  
a lakásfenntartás és energia költségei  
(21 és 20%) jelentik. A kultúrára és szó-
rakozásra fordított kiadások Buda pesten 
9, országos szinten 7%-ot képviselnek. 

Csökken a fővárosi nettó jövedelmek  
országos átlaghoz viszonyított többlete

Magasabb a kultúrára fordított kiadás

3.  JÖVEDELEM,  
FOGYASZTÁS
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Darab

Aktív osztályokon Krónikus osztályokon

Egy lakosra jutó megjelenés a járóbeteg- 
szakellátásban, 2017

Működő kórházi ágyak ezer lakosra jutó száma, 
darab, 2017

Budapesten a járóbeteg-ellátás igény-
bevétele, leterheltsége jóval nagyobb, 
mint a megyékben. A betegmegjelené-
sek, az elvégzett beavatkozások és a 
szakorvosi munkaórák egy lakosra jutó 
számának budapesti többlete jelentős. 
2017-ben Budapesten az egy lakosra 
jutó beavatkozások száma 70, a szak-
orvosi munkaóráké 3,5 óra volt, míg  
a megyékben 33 beavatkozást végeztek 
és 1,6 rendelési órát töltöttek el a szak-
orvosok egy lakosra számítva.

2017-ben a hazai kórházi ágyak 26%-a 
várta a betegeket a budapesti – köztük 
több országos hatáskörű – kórházak-
ban. A főváros kórházaiban az egynapos 
kórházi ellátási esetek száma a megyék-
ben tapasztaltnál jóval magasabb: ezer 
lakosra számítva Budapesten 45,  
a megyékben 28 ilyen eset jut. Míg 
2017-ben a magyar háztartások havon-
ta átlagosan 4,6 ezer forintot fordítottak 
egészségüggyel kapcsolatos kiadásokra, 
addig a budapestiek 6,3 ezer forintot.

A budapesti járóbeteg-forgalom  
kétszerese a megyékének

Az átlagosnál többet költenek 
egészségükre a budapestiek

4.  EGÉSZSÉGÜGY
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Szakiskola és készségfejlesztő iskola Szakgimnázium

Szakközépiskola

35,052,7
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Gimnázium
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Egyetem, főiskola

A középfokú intézmények nappali oktatásában 
résztvevő tanulók, ezer fő, 2017

2017-ben Budapesten tanult a középfokú 
nappali oktatásban résztvevők 23%-a. 
A főváros ban a középiskolás diákok 
több mint fele gimnazista, a megyékben 
arányuk 41% volt 2017-ben. Szakközép-
iskolákban Budapesten a tanulóknak 
mindössze 9% tanult, a megyei arány 
kevesebb, mint fele. A magyarországi 
felsőfokú, nappali, alap- és mesterkép-
zésben résztvevő 187 ezer tanulóból 
103 ezren Buda pesten tanultak. 

A 15 évesnél idősebb népesség megoszlása
a legmagasabb iskolai végzettség szerint, 2016

A megyei népesség közel negyedének 
van olyan középfokú végzettsége, 
amely szakmai oklevelet ad. Ez az arány 
Budapesten csak 11%. Az érettségizet-
tek arányában kisebb (37, illetve 31%), 
a főiskolát, egyetemet végzettek ará-
nyában viszont jelentős (37, illetve 17%) 
különbség mutatkozik a főváros javára. 
A felsőfokú végzettségűek magasabb 
aránya a fővárosban összefügg a vidéki-
től jelentősen eltérő foglalkoztatottsági 
szerkezettel.

Az átlagosnál több a gimnazista 
a budapesti középiskolások között

A fővárosi népesség lényegesen 
nagyobb része diplomás

5.  OKTATÁS
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… K+F-ráfordítás, 
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A múzeumi kiállításokra jutó látogatók száma, 
2017

2017-ben egy kutató-fejlesztő helyre jutó  
átlagos...

2017 folyamán Budapesten 7 települési, 
271 nemzeti, szak-, munkahelyi és egyéb 
könyvtár, illetve 171 közművelődési 
intézmény működött. A fővárosban  
81 múzeumot lehetett látogatni,  
az ország múzeumainak 12%-át.  
Míg egy vidéki múzeum által szervezett 
kiállítást átlagosan 2 ezren tekintettek 
meg, addig egy fővárosit közel 5 ezren. 
Vidéken egyedül a hevesi múzeumok 
kiállításain volt nagyobb az átlagos  
látogatói létszám.

A hazai K+F-tevékenység alapvetően  
fővároscentrikus: Budapest részesedé-
se a kutatóhelyek számából (2017-ben 
43%), a kutatók, fejlesztők létszámából 
(59%) és a teljes K+F-ráfordításokból 
(62%) magas, az arányok 2005 óta alig 
változtak. Egy fővárosi K+F-hely átlago-
san 2,2-szer nagyobb összeget fordított 
K+F-kiadásokra, mint egy megyei, és  
az átlagos létszám is magasabb volt 
Budapesten, mint vidéken. A fővárosi  
K+F-ráfordítások 2016-ban a GDP  
2,1%-át tették ki, az arány  
vidéken 0,7%.

A budapesti múzeumi kiállítások  
a második leglátogatottabbak

A fővárosba koncentrálódik  
a K+F-szektor

6.  TuDOMÁnY,  
KuLTúRA
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A GDP egy főre jutó értéke, 2016A gazdasági fejlettséget tekintve a fővá-
ros jóval fejlettebb a megyéknél. Az egy 
főre jutó GDP 2016-ban Budapesten 
2,6-szer nagyobb volt, mint a megyei 
átlag. A magasabb gazdasági fejlettsé-
get részben magyarázza a gazdasági 
szerkezetben lévő különbség, valamint 
az ingázási többlet. A főváros és  
a megyék átlagos gazdasági fejlettsé-
ge közötti különbség 2000-hez képest 
gyakorlatilag nem változott.

Bruttó hozzáadott érték megoszlása nemzet-
gazdasági ágcsoportok szerint,%, 2016

Budapest gazdasági szerkezete nagy-
mértékben eltér a megyékétől. Az áru-
termelő ágazatok (mezőgazdaság, ipar, 
építőipar) súlya jóval alacsonyabb, mint 
a megyék átlagában. Ezzel szemben  
a piaci szolgáltatások a fővárosi gaz-
dasági teljesítmény közel kétharmadát 
adták 2016-ban. Ebben szerepet játszik, 
hogy számos szolgáltató ágazatban 
(például pénzügyi szolgáltatás, info-
kommunikáció) a legjelentősebb szerep-
lők a fővárosban koncentrálódnak.  
A főváros gazdasága posztindusztriális-
nak tekinthető.

Budapest hazánk gazdaságilag  
legfejlettebb része

nagymértékben szolgáltatás-
orientált a fővárosi gazdaság

7.  ÁLTALÁnOS GAZDASÁGI  
JELLEMZőK
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A fővárosi beruházások egy főre jutó  
értéke 81%-kal több a vidékinél
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A kis- és középvállalatok gazdasági mutatói 
egy kkv-ra számítva, 2017*

A beruházások megoszlása nemzetgazdasági 
ágcsoportok szerint, %, 2017

2016-ban száz vállalkozásból 28  
Budapesten, 72 vidéken működött.  
A vállalkozási kedv a fővárosban maga-
sabb: Budapesten ezer lakosra 109 cég  
jutott, a megyékben 61. A 191 ezer fővárosi 
cég több mint fele kft., nagyjából harmada 
egyéni vállalkozás volt, az arányok vidéken 
fordítottak. A Magyar Nemzeti Bank 
adatai alapján a fővárosban a cégek 8%-a 
működött külföldi tőkével, és közel akkora 
összegű (11 ezer milliárd forint) külföldi 
tőkével rendelkeztek, mint a megyeiek.

2017-ben a budapesti beruházások 
intenzívebbek voltak, mint a megyeiek 
(918 ezer, illetve 507 ezer forint/fő), 
annak ellenére, hogy 2010-hez képest 
az egy főre jutó fejlesztések értéke  
a megyékben dinamikusabban emelke-
dett, mint a fővárosban (60, illetve 37%). 
A beruházások nemzetgazdasági ágak 
szerinti szerkezete szoros kapcsolatot 
mutat a gazdasági szerkezettel, így  
a fővárosi beruházások döntő része  
a szolgáltatásokban valósult meg. 
2017-ben az országos beruházások 
28%-a realizálódott a fővárosban.

A fővárosi vállalkozások több,  
mint fele kft.

Mutatók Budapest Megyék

Árbevétel, millió forint 76,3 50,9

Bruttó hozzáadott érték, millió forint 16,5 11,4

Beruházás, millió forint 2,3 2,0

Foglalkoztatott, fő 2,9 2,7

*Előzetes adatok. A lehatárolás a 2004. évi XXXIV. törvény 
alapján történt.
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négy év alatt 45%-kal nőtt az építőipari  
termelés volumene Budapesten
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Az építőipari termelés egy főre jutó értéke2017-ben a Budapesten kivitelezett épí-
tőipari termelés egy lakosra jutó értéke 
225 ezer forint volt, harmadával több  
a megyei átlagnál. A termelés 2017. évi 
volumene Budapesten 48, a megyékben 
40%-kal volt nagyobb a 2013. évinél. 
2017-ben a budapesti székhelyű épí-
tőipari vállalkozások termelésének 57%-a 
a megyékben valósult meg, aminek  
értéke (333 milliárd forint) 2,2-szer  
több a nem fővárosi székhelyű építő ipari 
cégek budapesti termelésénél.

Az ipari termelés egy főre jutó értékeA telephely szerinti adatok alapján 
2017-ben az ipari termelés egy lakosra 
jutó értéke 1,7 millió forint volt Buda-
pesten, mintegy fele a megyei átlagnak. 
2014–2017-ben a termelés volumene 
összességében 8,9%-kal nőtt a főváros-
ban, kisebb mértékben, mint az ország 
egészében (23%). 2017-ben a budapesti 
székhelyű ipari vállalatok értékesítésé-
nek több mint fele belföldre irányult,  
a megyék esetében ugyanakkor az el-
adások nagyjából ötöde maradt ország-
határon belül.

Az egy lakosra jutó ipari termelés 
Budapesten kisebb, mint vidéken

8.  ÁGAZATOK
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Budapesten az egy főre jutó kiskereskedelmi 
forgalom több a vidékinél
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A kereskedelmi szálláshelyek jellemzői, 2017

A kiskereskedelmi üzletek egy főre jutó napi 
átlagos forgalma

2017-ben a budapesti kereskedelmi szálláshe-
lyek a vendégéjszakák országos számából egy-
harmados, a szállásdíj-bevételből pedig 50%-os 
aránnyal részesedtek. A fővárosi szálláshelye-
ken a szobák drágábbak, mint a megyékben, 
amelyet a – jelentős részben külföldi vendé-
geket kiszolgáló – vidékitől eltérő szerkezetű 
szálláshely-kínálat magyaráz. Budapesten  
a legtöbb vendégéjszakát a brit turisták töl-
tötték el tavaly, a megyékben és országosan is 
legfontosabb vendégkört jelentő német turisták 
a fővárosban viszont harmadikak voltak  
az Egyesült Államokból érkezőket követően.

2017-ben Budapesten a kiskereskedel-
mi üzletek egy lakosra jutó napi átla-
gos forgalma 4,0 ezer forintot tett ki, 
1,5-szeresét a megyei átlagnak.  
A különbséget egyrészt a fővárosiak 
magasabb keresete magyarázza, de  
a budapesti forgalmat növelik a turisták, 
az ingázók és az itt tanuló diákok vá-
sárlásai is. A nagyobb fővárosi forgalom 
arányaiban több üzlet működését biz-
tosítja Budapesten, mint a megyékben, 
előbbi helyen ugyanis 168 jutott tízezer 
lakosra 2017-ben, miközben az utóbbi-
ban 128.

A fővárosi szállodák drágábbak  
a vidékieknél
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A fővárosi lakások lényegesen  
drágábbak a vidékieknél
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A használt lakások eladási átlagára2017-ben a fővárosi használt lakások 
átlagos eladási ára 24,4 millió forint volt, 
2,3-szerese a megyei átlagnak. A lakás-
árak 2008-ban csökkenni kezdtek,  
a 2007-es szintet Budapesten 2015-
ben, a megyék átlagában 2016-ban 
érték el. Az elmúlt 4 évben a fővárosi 
lakások 1,8, a megyeiek 1,3-szeresükre 
drágultak. Az értékesített budapesti 
használt lakások átlagos négyzetmé-
terára 419 ezer forint volt 2017-ben, 
2,0-szerese az országos átlagnak. 

A száz lakásra jutó népesség száma  
(laksűrűség)

2018 elején a budapesti lakások száma 
916 ezer volt, az országos lakásállo-
mány 21%-a. A 2008–2009-es globális 
gazdasági válság hatására a fővárosi 
lakásépítések éves átlagos száma 
2011–2017-ben 71%-kal kevesebb  
volt, mint 2000–2010-ben. (A megyék 
átlagában 69%-os volt a visszaesés.)  
A budapesti lakások kisebbek a vidéki-
eknél, amelyben az is szerepet játszik, 
hogy a fővárosban a többlakásos lakó-
házak aránya magasabb.

A 2010-es években sokkal kevesebb  
lakás épült, mint a válság előtt

9.  LAKOSSÁGI  
InFRASTRuKTúRA
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A vidék motorizációs rátája már  
lényegében megegyezik a fővárosival
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(motorizációs ráta)

A fővárosi háztartások a modernebb tar-
tós fogyasztási cikkekkel jobban felsze-
reltnek tekinthetőek a más településeken 
élőkhöz képest. 2017-ben mobiltelefon-
ból és színes tévéből egy vidéki átlagos 
háztartás ugyan többel rendelkezett, 
mint egy fővárosi, az okostelefonok és  
a síkképernyős tévék azonban már  
a budapesti háztartásokban fordultak  
elő gyakrabban. A számítógépek közül  
a laptopok és a palmtopok elterjedtsége  
is a fővárosban számottevőbb.

2017 végén 634 ezer személygépkocsit 
üzemeltettek Budapesten, az országos 
állomány 18%-át. A fővárosban tavaly 
ezer lakosra 362 autó jutott, már  
alig több, mint a megyék átlagában.  
A megyék közül a legnagyobb gép-
kocsisűrűség Pest megyére jellemző 
(2017-ben 406 kocsi/ezer fő), ahonnan 
2016-ban naponta 188 ezren ingáztak 
Budapestre munkavégzési céllal.  
A fővárosi kocsik átlagos kora 2017 
végén 12,2 év volt, immár fél évtizede  
2 évvel fiatalabb, mint az országos átlag.

A modernebb fogyasztási cikkek  
használata a budapestiekre inkább jellemző
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A magyar elektromosgépkocsi-állomány 
közel felét budapestiek használják
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Elektromos autók száma, 2017 végeA közel 2 ezres magyarországi elektromos-
személygépkocsi-állomány majdnem felét 
a fővárosban használták 2017-ben. 
A zéró károsanyag-kibocsátású autók átla-
gos kora Budapesten és országosan 
is megközelítőleg 3 év. A főváros útjain 
24 elektromos autóbusz szállítja az utazó-
közönséget.

A közszolgáltatás keretében elszállított 
egy főre jutó hulladék mennyisége, 2017

2017-ben a budapesti lakosságtól 
393 ezer tonna hulladékot szállítottak 
el közszolgáltatás keretében. Ennek 
16%-át elkülönítetten gyűjtötték be, 
ami a megyeinél (14%) magasabb arány. 
Az egyéb szervektől elszállított 215 ezer 
tonna fővárosi hulladéknak csak 1,7%-a 
volt szelektíven gyűjtött. Az elszállított 
összes települési hulladék felét ener-
getikailag hasznosították, 28%-a pedig 
lerakókba került.

Budapesten az átlagosnál több 
hulladék keletkezik

10.  KÖRnYEZET
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