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Bevezető 
A megyei székhelyű ipar termelési volumene 2011. I. félévben az egy évvel korábbihoz 

képest 11%-kal emelkedett. Az export 15%-kal, a belföldi értékesítés 1,3%-kal bővült. Az 
építőipar termelése 9,7%-kal csökkent. A kereskedelmi szálláshelyeken 62 ezer vendéget 
fogadtak, 9,4%-kal többet, mint 2010 azonos időszakában, a vendégéjszakák száma pedig 
17%-kal nőtt. A regisztrált gazdasági szervezetek száma 2011. június 30-án 60 ezer volt, 1,6%-
kal több mint egy évvel korábban. A Fejér megyei munkahelyeken 110 ezer fő állt alkalmazás-
ban, 1,1%-kal több mint előző év első hat hónapjában. A havi bruttó átlagkereset 197 ezer 
forintot tett ki, az egy évvel korábbinál 3,1%-kal többet. A nettó átlagkereset 131 ezer forint volt, 
3%-kal több mint 2010 első félévében. A fogyasztói árak 4,1%-os emelkedése mellett a 
keresetek reálértéke 1,1%-kal csökkent. 
 

Mezőgazdaság 
2011. május 31-én Fejér megye földterületének (455 ezer hektár) 76%-a termő-, 24%-a 

művelés alól kivett terület. A termőterület kicsivel több mint nyolctizede (285 ezer hektár) szű-
kebb értelemben vett mezőgazdasági terület, 16%-át erdő borítja, a maradék 2,3%-ot nádas-
ként, valamint halastóként hasznosítják.  

1. ábra 

A termőterület megoszlása művelési áganként, 2011. május 31. 

 

Szántó: 72,0% (250,4 ezer ha) Kony hakert: 2,0% (7,1 ezer ha)
Gy ümölcsös: 0,7% (2,4 ezer ha) Szőlő: 0,9% (3,1 ezer ha)
Gy ep: 6,4% (22,1 ezer ha) Erdő: 15,7% (54,5 ezer ha)
Nádas: 2,0% (7,0 ezer ha) Halastó: 0,3% (1,1 ezer ha)  

 
2011. május végén a megye területének 55%-át mintegy 250 ezer hektárt szántóterületként 

műveltek. A szántóterületből 7,4 ezer hektár volt vetetlen vagy kipusztult terület, illetve ugar. A 
hasznosított szántóterület héttizedén (174 ezer hektáron) gabonaféléket termeltek, ami 2,5%-
kal kisebb az előző évi vetésterületnél. A fő gabonafélék közül egyedül a kukorica vetésterülete 
haladta meg (1,6%-kal) az előző évit. A búzával, rozzsal, árpával, zabbal és triticaléval bevetett 
területek kis mértékben ugyan, de visszaestek. Az ipari növények vetésterülete 3,7%-kal 52 
ezer hektárra, a takarmánynövényeké 6%-kal 11 ezer hektárra nőtt. 
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2. ábra 

Fontosabb növénycsoportok vetésterülete, 2011. május 31. 
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Fejér megye állatállománya a 2011. június 1-jei állapot szerint – a sertésállomány kivételével 

– csökkent az előző év azonos időpontjához képest.  
1. tábla 

Az állatállomány június 1-jén  

2010 2011 
Megnevezés 

ezer db az előző évi %-ában 

Szarvasmarha összesen 42 38 90,5 
Sertés összesen 89 100 112,4 
Juh összesen 41 38 92,7 
Tyúk összesen 1 400 1 272 90,9 
    

Ipar 
A Fejér megyében telephellyel rendelkező négy főnél többet foglalkoztató vállalkozások 

2011. január és június között 982 milliárd forint értékben állítottak elő ipari termékeket, ami 
összehasonlító áron 10%-kal több, mint az előző évben. Ez a közép-dunántúli régió 
össztermelésének mintegy négytizede, az országosénak 9%-a. A kibocsátás nagysága alapján 
a megyék rangsorában országosan – Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron és Pest 
megye után –  a negyedik helyet foglalja el. Az egy lakosra jutó ipari termelés értéke 2306 ezer 
forint, közel azonos a régió átlagával, és több, mint kétszerese az országosnak. 

A Fejér megyében bejegyzett legalább 50 főt foglalkoztató ipari vállalkozások 928 milliárd 
forint termelési értéket állítottak elő, ami 11%-kal meghaladta 2010 első félévének teljesít-
ményét. 
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3. ábra 

Az ipari termelés és értékesítés volumenindexe* 
(előző év azonos időszaka = 100,0) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   *A 49 főnél többet foglalkoztató szervezetek székhely szerinti adatai 
 
A megye ipari termelését csaknem teljes egészében a feldolgozóipar adta, volumene 12%-

kal nőtt 2010 első félévéhez képest. A feldolgozóipari termelés majdnem felét kitevő gépipar 
7,8%-kal bővült, ezen belül a legnagyobb hányadot képviselő számítógép, elektronikai, optikai 
termékek gyártása ágazat 13%-kal nőtt, a gép, gépi berendezés gyártása pedig meghatszoro-
zódott. A feldolgozóipari teljesítmény háromtizedét adó fémalapanyag és fémfeldolgozási 
termékek gyártása 9,2%-kal nőtt. Ezen kívül néhány kisebb súlyt képviselő ágazatban, 
nevezetesen a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termékek gyártásában, valamint a fa-
feldolgozásban is jelentős mértékben emelkedett a termelés volumene, előbbi esetében 
harmadával, utóbbinál kétszeresére. Az ipar több fontosabb területén a termelés visszaesése 
figyelhető meg. Az élelmiszeriparban 5,8%-kal, az egyéb feldolgozóiparban és az energiaipar-
ban egyötödével csökkent a kibocsátás.  

A termelés és vele együtt az értékesítés növekedése a belföldi (1,3%), de leginkább az 
export (15%) piacok növekvő kereslete mellett valósult meg. A feldolgozóipari termékek 
nyolctizedét exportra termelték, ezen belül a gépipar termékeinek 91%-át értékesítették 
külpiacokon. A feldolgozóipar két legjelentősebb ágazatcsoportja növelte kivitelét; a gépipar 
exportja 8,3%-kal, a fémalapanyag, fémfeldolgozási termékeké 16%-kal bővült az egy évvel 
ezelőtti szinthez képest.  

Fejér megyére jellemző a tőkekoncentráció; a megye össztermelésének és az export 
teljesítménynek kilenctizedét a 250 fő feletti nagyvállalatok adták 2011 első félévében.  
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4. ábra 

A két legjelentősebb feldolgozóipari ág termelésének és export értékesítésének megoszlása 
létszám-kategória szerint* 
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         * Székhely szerinti adatok. 
 

A 49 főnél többet foglalkoztató megyei székhelyű ipari vállalatok átlagos létszáma (mintegy 
34 ezer fő) 4,3%-kal bővült 2010 azonos időszakához képest. A gépipar, egyéb feldolgozóipari 
gép, berendezés üzembe helyezése, javítása valamint az energiaipar kivételével az ipar 
valamennyi ágazatában nőtt a foglalkoztatottak létszáma.  

Az ipari termelékenység – az egy munkavállalóra vetített kibocsátás – 6,1%-kal nőtt a 
megyében a termelés és az alkalmazásban állók számának együttes növekedése mellett. 
 

Beruházás  
2011. június végéig 2686 Fejér megyei székhelyű gazdasági szervezet összesen 57,1 

milliárd forintot költött beruházásokra, folyó áron ötödével többet, mint az előző év első hat 
hónapjában. Egy lakosra 134 ezer forint beruházási teljesítményérték jutott, ami nagyságában a 
régiós átlagnál (108 ezer forint) közel negyedével több.  

Az új beruházások kétharmada a feldolgozóiparban valósult meg, ahol az előző évhez képest 
harmadával többet költöttek fejlesztésekre. További nyolc nemzetgazdasági ágban alakultak 
kedvezőbben a befektetési források. Az adminisztratív szolgáltatások ágazat beruházásaira 
fordított összeg majdnem megnégyszereződött, a művészet és szabadidő területén több mint 
háromszorosára, illetve az ingatlanügyleteknél 2,7-szeresére emelkedett. Ugyanakkor jelen-
tősen csökkent a beruházási ráfordítások nagysága a közigazgatásban (56%-kal), de a 
vendéglátás, a kereskedelem, az információ és kommunikáció invesztíciói is csupán a tavalyi 
értékeknek a héttizedét tették ki.  

Anyagi-műszaki összetételt vizsgálva január és június között a beruházások negyede 
kötődött épületek és egyéb építmények létesítéséhez, korszerűsítéséhez, háromnegyedét pedig 
új gépek, berendezések és járművek beszerzésére fordították. Előbbiekre folyó áron 15%-kal, a 
belföldi gépek, berendezések beruházásaira 16%-kal, az import gépek, berendezések be-
ruházásaira 26%-kal többet költöttek az egy évvel korábbihoz képest. A gazdasági szervezetek 
által vásárolt új gépek, berendezések harmada magyar gyártmányú volt.  
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5. ábra 
 

A beruházások teljesítményértékének megoszlása főbb gazdasági ágak szerint, % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Építőipar 
A megyei székhelyű 4 főnél többet foglalkoztató építőipari szervezetek termelési értéke 2011. 

I. félévben 13 milliárd Ft volt. Az építőipar hosszabb ideje tartó visszaesése folytatódott, tel-
jesítménye összehasonlító áron közel tíz százalékkal maradt el az előző év azonos időszakitól. 
Ezen belül az épületek esetében ennél nagyobb mértékben, 16%-kal csökkent, az egyéb épít-
ményeknél pedig kismértékű, (egy százalék alatti) növekedés mutatkozott. 

 
2. tábla 

Az építőipari termelés, 2011. I. félév 

Építményfőcsoportok 

Épületek Egyéb 
építmények Összesen Alágazatok 

millió Ft 

2010.I. félév = 
100,0a) megoszlás, % 

Épületek építése 2 724 622 3 346 67,9 25,5 
Egyéb építmény építése 221 2 519 2 740 87,9 20,9 
Speciális szaképítés 4 417 2 630 7 047 108,5 53,6 
Összesen 7 362 5 771 13 133 90,3 100,0 
a) Összehasonlító áron.       

 
Az építőipari ágazatoknál a legnagyobb mértékű, 32%-os teljesítménycsökkenés az épületek 

építésénél következett be. Az egyéb építmények építése ágazat termelési értékének háromne-
gyedét út, autópálya építése és közműépítés tette ki. Az útépítések az előző évi háromne-
gyedére csökkentek, a közművek építése pedig közel azonos volt az egy évvel korábbival. Az 
építőipari teljesítmény több mint felét kitevő speciális szaképítés ágazatban 8,5 %-kal nőtt a 
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termelés. Ezen belül az épületgépészeti szerelés alágazat teljesítménye 30%-kal növekedett, a 
nagyobb volumenű villany- és a víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelési munkáknak 
köszönhetően.  

A vizsgált időszakban az építőipari munkákra kötött új szerződések volumene közel 30%-kal 
alacsonyabb volt az előző évinél, ezen belül az épületek építésére kötötteké 46%-kal esett 
vissza. Az építőipari vállalkozások június végi szerződésállománya alig valamivel több, mint fele 
az előző évinek.  
 

Lakásépítés 
Fejér megyében 2011. első félévben – az országoshoz hasonlóan – továbbra is kevesebb 

lakást építettek és kevesebb új lakásépítési engedélyt adtak ki. Június végéig 176 lakás épült, 
ami alig több mint fele az egy évvel ezelőttinek. A hat hónap során 20%-kal kevesebb, 166 
építési engedélyt adtak ki. 

6. ábra 

Épített lakások és kiadott új építési engedélyek  
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Az új lakások közel hattizedét a községekben építették, a legtöbbet (13) Úrhidán. A városok-

ban  félév alatt 77 lakás készült el, háromtizedük a két megyei jogú városban, a legtöbb (17) 
Bicskén. Az új lakások 86%-át magánszemélyek építették, míg az építőipari vállalkozások 
csupán 24-et. A félév során 144 lakás saját használatra, 32 lakás eladásra épült. A megyében 
használatba vett új lakások mindegyikét közüzemi vízhálózatba kötötték, továbbá kilenctizedük 
közcsatorna-hálózatba kapcsolt és vezetékes gázzal ellátott. 

A 2011 első félévében épített lakások átlagos alapterülete 124 m2 volt, 59%-uk négy vagy 
többszobás. A megyében húsz lakás lebontására került sor: 16 avulás, 2 lakásépítés és 2 
egyéb ok miatt szűnt meg. Így fél év alatt a lakásépítések és megszűnések következtében Fejér 
megye lakásállománya összesen 156 lakással bővült. 
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Turizmus 
Fejér megyét 2011 I. félévben 62 ezer vendég kereste fel, és 138 ezer éjszakát töltöttek el a 

kereskedelmi szálláshelyeken. A megye idegenforgalma az előző év azonos időszakához ké-
pest kedvezőbben alakult, 9,4%-kal több vendég látogatott ide, és 17%-kal több éjszakát vettek 
igénybe a szálláshelyeken. A növekedés a külföldi vendégek számának 4,1, a belföldiek 11%-
os emelkedéséből adódott. A külföldiek 16, a belföldi turisták 18%-kal több éjszakát töltöttek el 
a megyében, mint egy évvel korábban.  

 

7. ábra 
A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma  

0

5

10

15

20

25

jan
uá

r

áp
rili

s

júl
ius

ok
tó

be
r

jan
uá

r

áp
rili

s

júl
ius

ok
tó

be
r

jan
uá

r

áp
rili

s

2009 2010 2011

0

10
20

30

40
50
60

70
80

Külföldi v endégek Belföldi v endégek

Külföldiek v endégéjszakái Összes vendégéjszaka

Vendégek, ezer fő Vendégéjszakák, ezer

 
 

A 14 ezer külföldi vendég négyötöde az Európai Unió országaiból érkezett, legtöbben 
Németországból, Ausztriából az Egyesült Királyságból, és Romániából. A 2010. I. félévben 
regisztrálthoz képest az osztrák és román látogatók száma közel hattizedére esett vissza, a 
német vendéglétszám 5,9%-kal csökkent, viszont az Egyesült Királyságból és Lengyelországból 
egyharmadával többen érkeztek. Háromszor többen jöttek Ukrajnából, kétszer annyian Spa-
nyolországból, és négytizedével nőtt a szlovákiai látogatók száma. A külföldi vendégek az előző 
évinél több időt töltöttek el a szálláshelyeken, így átlagosan 2,9 éjszakára növekedett a 
tartózkodási idő.  

A teljes vendégkör közel nyolctized részét kitevő 49 ezer belföldi vendég, 98 ezer ven-
dégéjszakát töltött a megye szálláshelyein. A hazai vendégek átlagosan 2 éjszakára foglaltak 
szállást. A belföldiek – a megye 51 üdülési csekket elfogadó szálláshelyén – szállásdíjuk közel 
egyötödét üdülési csekkel egyenlítették ki, ami az előző évihez képest 21%-kal kevesebb. A 
beváltott csekkek összértéke a tavalyihoz hasonlóan 129 millió Ft volt. 
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3. tábla 

Szállodák vendégforgalma, 2011. I. félév 

Vendég Vendégéjszaka Szálloda 
külföldi belföldi külföldi belföldi 

Összesen 11 890 36 327 33 571 68 839 
Ebből:     
Egycsillagos 6 53 12 121 
Kétcsillagos 10 349 10 501 
Háromcsillagos 4 247 10 938 14 010 22 640 
Négycsillagos 6 933 23 219 17 326 42 603 
Wellness-szálloda 2 808 22 652 6 761 41 621 

Előző év I. félév = 100,0 
Összesen 126,0 125,5 142,6 127,2 
Ebből:     
Egycsillagos 5,1 9,4 3,4 11,7 
Kétcsillagos 2,6 27,2 0,8 21,0 
Háromcsillagos 113,4 116,2 161,9 122,1 
Négycsillagos 133,6 131,5 129,7 132,8 
Wellness-szálloda 162,5 151,7 132,1 146,9 

 
A megyébe látogató vendégek 77%-a szállodákban szállt meg. A külföldről érkezők 

vendégéjszakáik 84%-át töltötték a szállodákban, döntően a három-, illetve négycsillagos 
kategóriájú szálláshelyeken. A hazai vendégek háromnegyede ugyancsak a szállodákat vette 
igénybe. A wellness-szolgáltatásokat nyújtó hotelekben a vendégek és a vendégéjszakák 
száma másfélszeresére nőtt.  

A szálláshelyek az év első félévében átlagosan 27%-os szobakihasználtsággal működtek, 
legkedvezőbb kihasználtságot a négycsillagos szállodák (44%) értek el. A kereskedelmi 
szálláshelyek összes bruttó bevétele ebben az időszakban kétmilliárd Ft-ot tett ki, ebből 
egymilliárd Ft (az előző év azonos időszakánál 20%-kal több) volt a szállásdíj-bevételük.  

Gazdasági szervezetek 
Fejér megyében 2011. június 30-án 60 ezer gazdasági szervezetet regisztráltak, az egy 

évvel korábbinál 1,6%-kal többet. A gazdasági szervezetek 93%-a vállalkozás volt, melyeket 
34-66%-os arányban társas, illetve egyéni formában jegyeztek be. A felszámolási eljárások a 
megyében, a vizsgált időszakban 32%-kal több, 1937 gazdasági szervezetet érintettek. 

A társas vállalkozások hattizede korlátolt felelősségű társaság, több mint egyharmada betéti 
társaság. A regisztrált egyéni vállalkozások 44%-a rendelkezett vállalkozói igazolvánnyal, 56%-
a csak adószámmal.  

4. tábla 

Egyéni vállalkozások, 2011. június 30. 

Megnevezés Vállalkozások száma 2010. június 30. = 100,0 Megoszlás, % 
Főfoglalkozású 12 937 100,5 35,0 
Mellékfoglalkozású 16 733 102,7 45,3 
Nyugdíjas 7 284 97,8 19,7 
Összesen 36 954 101,0, 100,0 
Ebből: vállalkozói igazolvánnyal rendelkező 16 424 100,9 44,4 
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Főtevékenysége szerint a legtöbb, 11 ezer szervezetet a mezőgazdaságban regisztrálták, 
melyeknek 95%-a egyéni vállalkozás. Közülük mindössze 799 rendelkezik vállalkozói igazol-
vánnyal, a többi adószámmal rendelkező őstermelő. Jelentős arányt képviselnek az 
ingatlanügyletek (16%) és a kereskedelem (11%) területén lévő szervezetek is.  

 
8. ábra 

A regisztrált gazdasági szervezetek száma nemzetgazdasági áganként, 2011. június 30. 
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Foglalkoztatottság, keresetek 
2011 első félévében a Fejér megyei székhelyű legalább 5 fős vállalkozásoknál, a költség-

vetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél a foglalkoztatottak létszáma 
összesen 110 ezer fő volt, 1,1%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A ver-
senyszférában 1,9%-kal bővült, a költségvetési szerveknél 2,1%-kal csökkent a létszám. A 
fizikai és szellemi foglalkozásúak megoszlása a verseny-, illetve a költségvetési szférában el-
térő. A versenyszférában dolgozók közel háromnegyede fizikai foglalkozású, számuk 8,2%-kal 
nőtt egy év alatt, miközben a szellemi foglalkozásúaké mintegy 12%-kal csökkent. A költ-
ségvetési szerveknél alkalmazásban állók héttizede szellemi foglalkozású, létszámuk 0,8%-kal, 
míg a fizikai foglalkozásúaké 4,9%-kal mérséklődött.  
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9. ábra 

Az alkalmazásban állók megoszlása gazdasági áganként, % 
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Fejér megyében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagosan bruttó 197 ezer forintot 

kerestek, ez 3,1%-kal haladja meg az egy évvel korábbit. A verseny-, és a költségvetési 
szférában dolgozók bruttó keresetei ellentétes irányba változtak: míg az előbbi csoportban 
5,2%-kal nőttek, addig az utóbbiaknál – a 2010. évi eseti kereset-kiegészítés januári és 
márciusi kifizetései miatt – 4,3%-kal csökkentek. A legnagyobb mértékű növekedés (18%) a 
versenyszférában dolgozó szellemi foglalkozásúak keresetében következett be, miközben a 
fizikai foglalkozásúaké csupán 0,7%-kal nőtt egy év alatt. A költségvetési szerveknél dolgozó 
szellemiek keresete 7,1%-kal csökkent, a fizikaiaké 2,4%-kal nőtt. A megyében a nettó 
átlagkereset – családi adókedvezmény figyelembevétele nélkül – 131 ezer forintot tett ki, 3%-
kal többet, mint 2010. január-június időszakban. A fogyasztói árak 4,1%-os növekedése mellett 
a reálkereset 1,1%-kal csökkent. 

10. ábra 

      A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi átlagkeresete, 2011. I. félév 
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A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattól kapott adatok alapján Fejér megyében a nyilvántartott 
álláskeresők száma 22 ezer fő, 4%-kal kevesebb, mint előző év júniusában. Az álláskeresők 
kicsivel több mint fele nő, számuk 1,9%-kal csökkent. A 25 éven aluli álláskeresők száma is 
mérséklődött (3,5%-kal) 3053 főre, viszont a pályakezdő álláskeresőké (7,3%-kal) 1733 főre 
emelkedett. 2011 júniusában 1,4-szer több, 1101 betöltetlen álláshely szerepelt a nyilvántartás-
ban, és egy betölthető álláshelyre 20 álláskereső jutott. Álláskeresési járadékot 4,6 ezer fő, ál-
láskeresési segélyt kétezer fő számára folyósítottak, ami előbbi esetében 24, utóbbinál 16%-os 
csökkenést jelent.  

11. ábra 

Nyilvántartott álláskeresők számának alakulása 
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A KSH lakossági munkaerő-felmérése alapján április-júniusban Fejér megye 15-74 éves 

népességének átlagosan 58%-a, mintegy 190 ezer gazdaságilag aktív személy volt jelen a 
munkaerőpiacon. Ezzel a megyék országos rangsorában a második helyet foglalta el, csupán 
Komárom-Esztergom megyében volt magasabb az aktivitási arány. A foglalkoztatottak átlagos 
száma a megyében 171 ezer fő volt, 10 ezer fővel több, mint az előző év azonos időszakában. 
A foglalkoztatási arány 3,3 százalékponttal 52,5%-ra nőtt, a munkanélküliségi ráta 0,3 
százalékponttal 9,7%-ra mérséklődött 2010-hez képest, miközben országosan 49,6%-os 
foglalkoztatási-, és 10,8%-os munkanélküliségi rátát mértek.  

12. ábra 
A munkanélküliségi ráta alakulása 
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Népmozgalom 
Fejér megyében az előzetes adatok szerint 2011 első félévében 1702 gyermek jött világra és 

2765 ember halt meg. A születések száma az országosnál (8%) nagyobb mértékben (11%-kal) 
esett vissza. A halálozások száma 2010. év I. félévéhez viszonyítva kissé emelkedett, 35 fővel 
többen haltak meg az év első felében. A születések és a halálozások egyenlegéből adódó 
természetes fogyás következtében a megye népessége 1063 fővel lett kevesebb. 

5. tábla 
Fontosabb népmozgalmi események 

2010 2011  
Megnevezés I. félév 

  fő az előző évi %-ában 
Élveszületés 1 905 1 702 89,3 
Halálozás 2 730 2 765 101,3 
Természetes fogyás (-) 825 1 063 128,8 
Házasságkötés 629 611 97,1 
Csecsemőhalálozás 5 14 280,0 

 
A megyében a vizsgált időszakban 611 házasságot kötöttek, mely 2,9%-kal kevesebb, mint 

egy évvel korábban, számuk az országosnál nagyobb mértékben csökkent. 
 

Balesetek 
2011 I. félévében Fejér megye közútjain 309 személysérüléses közlekedési baleset történt, 

9,1%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ugyanannyi halálos baleset történt a megyében, 
mint az előző év I. félévében, a súlyos sérüléssel járó 14%-kal emelkedett, a könnyű sérüléssel 
végződőké 19%-kal csökkent. A megye területén bejegyzett tízezer gépjárműre jutó balesetek 
száma 20, mely az országos átlagnál (19) valamivel kedvezőtlenebb. Ittas személyek 31 
közlekedési balesetet okoztak, melyből 2 végződött halállal, 8 súlyos, 21 könnyű sérüléssel. 

Az I. félév során bekövetkezett balesetek közel kétharmadát személygépkocsik, 8%-át 
tehergépkocsik, 7%-át kerékpárosok okozták. A balesetek 95%-át a járművezetők, 3%-át a 
gyalogosok hibája idézte elő. A járművezetők 129 esetben a sebesség nem megfelelő 
alkalmazásával, 71 esetben szabálytalan irányváltoztatással, kanyarodással, 48 esetben az 
elsőbbségi szabályok megszegésével okozták a baleseteket. 

A balesetek során 464-en (mindössze 3-mal kevesebben, mint 2010 I. félévében) szenvedtek 
sérülést, ebből 14 személy sérülése volt halálos, kettővel több, mint előző év első félévében. 
Súlyosan sérült 128, könnyebben 322 személy, az előző 17%-kal több, az utóbbi 7%-kal 
kevesebb az előző évinél. 
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Táblázatok 
Összehasonlító adatok 

(megye – régió – ország) 
2011. I. félév 

Fejér Komárom-
Esztergom Veszprém 

Megnevezés 
megye 

Közép-
Dunántúl Ország 

Lakónépesség 
Népesség száma, ezer főa)+ 426,1 311,4 356,6 1 094,1 9 986 
Népesség indexe 99,7 99,7 99,4 99,6 99,7 

Ipar 
Termelés volumenindexeb) 110,0 97,1 112,7 103,7 108,0 
Egy lakosra jutó termelési értékb), ezer Ft 2 305,5 3 841,1 842,8 2 265,9 1 095,1 
Termelés volumenindexec) 110,7 96,0 113,4 103,4 107,2 
Értékesítés volumenindexec) 111,5 97,1 109,9 103,9 101,7 
Ezen belül: belföldi  101,3 107,4 94,2 102,3 88,3 

export 114,8 95,7 115,1 104,3 111,3 
Értékesítésből az export aránya, % 77,7 87,0 78,7 82,3 63,6 

Építőipar 
Építőipari termelés volumenindexed) 90,3 65,4 118,0 87,9 88,9 
Egy lakosra jutó termelési érték,d) ezer Ft 30,8 28,0 29,2 29,5 46,7 

Turizmus 
Vendégek száma, ezer 62,3 44,3 180,3 286,9 3 228,5 
Vendégek számának indexe 109,4 81,6 98,1 97,2 103,8 
Vendégéjszakák száma, ezer 138,1 101,6 441,3 681,0 7 895,0 
Vendégéjszakák számának indexe 117,1 82,3 97,2 97,9 102,9 

Regisztrált vállalkozásoke) 
Regisztrált vállalkozások száma  55 849 38 757 50 719 145 325 1 627 716 
1000 lakosra jutó vállalkozás 131 124 142 133 163 

Beruházás 
Teljesítményérték, millió Ft 57 073 33 801 27 745 118 620 1 247 459 
Egy lakosra jutó teljesítményérték, ezer Ft 133,9 108,5 77,8 108,4 124,9 

Gazdasági aktivitásf) 
Aktivitási arány, %  58,1 59,3 57,7 58,3 55,6 
Foglalkoztatási arány, % 52,5 55,2 51,5 52,9 49,6 
Munkanélküliségi ráta, % 9,7 7,0 10,7 9,3 10,8 

Alkalmazásban állók száma és kereseteg) 
Alkalmazásban állók      

száma, ezer fő 110,4 81,3 75,8 267,6 2 677,7 
számának indexe 101,1 102,6 101,5 101,6 100,2 
havi bruttó átlagkeresete, Ft 196 494 198 501 169 631 189 615 211 381 
havi bruttó átlagkeresetének indexe 103,1 102,4 103,6 103,0 103,6 
havi nettó átlagkereseteh), Ft 131 098 132 148 115 309 127 015 140 329 
havi nettó átlagkeresetének indexeh) 103,0 102,2 102,0 102,5 105,2 

Lakásépítés  
Épített lakás 176 97 206 479 5 585 
Épített lakások indexe 53,2 50,3 100,0 65,6 64,8 
Tízezer lakosra jutó épített lakások száma 4,1 3,1 5,8 4,4 5,6 
a) 2011. január 1-jén.– b) A 4 főnél többet foglalkoztató szervezetek telephely szerinti adatai.– c) A 49 főnél többet foglalkoztató szervezetek 
székhely szerinti adatai.– d) A 4 főnél többet foglalkoztató szervezetek székhely szerinti adatai.– e) Az országos adatok a külföldön működőkkel 
együtt.– f) A KSH munkaerő-felmérése alapján.– g) A 4 főnél többet foglalkoztató vállalkozások, létszámhatártól függetlenül a költségvetési 
szervek és a kijelölt nonprofit szervezetek székhely szerinti adatai..– h) Családi kedvezmény nélkül. 
Index: előző év azonos időszaka (időpontja) = 100,0) 
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Gazdasági-társadalmi jelzőszámok I., 2011 

Fejér megyében 
Megnevezés 

I. n. év I. félév I–III. n. év I–IV. n. év 
Országosan, 

I. félév 

Ipari termelés értékea), millió Ft 479 745 982 425   10 935 168 
előző év azonos időszaka = 100,0 111,7 110,0   108,0 

Ipari termelés értékeb), millió Ft 453 675 927 939   9 925 349 
előző év azonos időszaka = 100,0 112,8 110,7   107,2 

Ipari értékesítésb), millió Ft 463 874 927 547   10 910 866 
előző év azonos időszaka = 100,0 114,4 111,5   101,7 

Ezen belül: belföldi értékesítés, millió Ft 105 115 207 116   3 970 751 
előző év azonos időszaka = 100,0 106,0 101,3   88,3 

export, millió Ft 358 759 720 431   6 940 115 
előző év azonos időszaka = 100,0 117,1 114,8   111,3 

Építőipari termelés értékec), millió Ft 4 939 13 133   466 439 
előző év azonos időszaka = 100,0 96,2 90,3   88,9 

Épített lakások száma 67 176   5 585 
előző év azonos időszaka = 100,0 26,3 53,2   64,8 

Megszűnt lakások száma 2 20   991 
előző év azonos időszaka = 100,0 10,0 62,5   105,1 

Kiadott lakásépítési engedélyek száma 71 166   5 877 
előző év azonos időszaka = 100,0 79,8 79,8   64,1 

Élveszületések száma 864 1 702   41 586 
előző év azonos időszaka = 100,0 87,9 89,3   92,0 

Halálozások száma 1 417 2 765   66 034 
előző év azonos időszaka = 100,0 99,5 101,3   101,6 

Természetes szaporodás, fogyás (–) -553 -1 063   –24 448 
előző év azonos időszaka = 100,0 125,3 128,8   123,6 

Kereskedelmi szálláshelyek 
vendégéjszakáinak száma 

 
59 272 

 
138 101 

 
 

 
 7 894 973 

előző év azonos időszaka = 100,0 136,7 117,1   102,9 
Ebből: külföldiek 17 718 39 746   4 145 803 

előző év azonos időszaka = 100,0 126,6 115,8   105,9 
Beruházások teljesítményértéke, millió Ft 29 322 57 073   1 247 459 
Alkalmazásban állók számad) 109 034 110 437   2 677 718 

előző év azonos időszaka = 100,0 100,2 101,1   100,2 
Alkalmazásban állók havi bruttó 
átlagkereseted), Ft 

 
194 853 

 
196 494 

 
 

 
 211 381 

előző év azonos időszaka = 100,0 100,9 103,1   103,6 
Alkalmazásban állók havi nettó 
átlagkereseted) e), Ft 

 
130 052 

 
131 098 

 
 

 
 140 329 

előző év azonos időszaka = 100,0 101,1 103,0   105,2 
Alkalmazásban állók átlagos havi 
munkajövedelmed), Ft 

 
205 831 

 
209 292 

 
 

 
 225 061 

előző év azonos időszaka = 100,0 100,6 102,9   103,7 
a) A 4 főnél többet foglalkoztató szervezetek telephely szerinti adatai, az indexek összehasonlító áron.– b) A 49 főnél többet foglalkoztató 
szervezetek székhely szerinti adatai, az indexek összehasonlító áron.– c) A 4 főnél többet foglalkoztató szervezetek székhely szerinti adatai, az 
indexek összehasonlító áron.– d) A 4 főnél többet foglalkoztató vállalkozások, létszámhatártól függetlenül a költségvetési szervek és a kijelölt 
nonprofit szervezetek székhely szerinti adatai.– e) Családi kedvezmény nélkül. 
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Gazdasági-társadalmi jelzőszámok II., 2011 

Fejér megyében 
Megnevezés 

I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év 
Országosan, 

II. n. év 

Foglalkoztatottak számaa), ezer fő 170,8 171,1   3 808,8 
előző év azonos időszaka = 100,0 105,6 106,2   100,8 

Munkanélküliek számaa), ezer fő 15,8 18,5   460,7 
előző év azonos időszaka = 100,0 74,2 103,8   97,3 

Gazdaságilag inaktív népesség számaa), 
ezer fő 

 
139,6 

 
136,6 

 
 

 
 3 406,7 

előző év azonos időszaka = 100,0 96,4 91,8   99,1 
Munkanélküliségi rátaa), % 8,5 9,7   10,8 
Nyilvántartott álláskeresők száma az 
időszak végén 

 
25 625 

 
21 818 

 
 

 
 553 346 

előző év azonos időpontja = 100,0 93,8 96,0   101,3 
Álláskeresési járadékban részesültek 
száma az időszak végén 

 
5 849 

 
4 660 

 
 

 
 99 146 

előző év azonos időpontja = 100,0 65,6 76,0   85,2 
Álláskeresési segélyben részesültek 
száma az időszak végén 

 
2 971 

 
2 001 

 
 

 
 46 705 

előző év azonos időpontja = 100,0 88,2 84,4   94,5 
Szociális ellátásban részesültek száma az 
időszak végénb) 

 
5 485 

 
4 850 

 
 

 
 174 670 

előző év azonos időpontja = 100,0 131,7 123,2   108,0 
a) A KSH munkaerő-felmérése alapján.– b) Tartalmazza a rendelkezésre állási támogatásban, a rendszeres szociális segélyben és a bérpótló 
juttatásban részesülők számát. 
 
 
 
 
 
 
 

További információk, adatok (linkek): 
Részletes megyei adatok 
stADAT-táblák 
Módszertan 
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