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Bevezető 
A megyei székhelyű ipar termelési volumene 2011-ben az egy évvel korábbihoz képest 12%-

kal emelkedett. Az export 16%-kal, a belföldi értékesítés 0,4%-kal bővült. Az építőipar 
termelése 2,1%-kal csökkent. A kereskedelmi szálláshelyeken 149 ezer vendéget fogadtak, 
4%-kal többet, mint 2010-ben, a vendégéjszakák száma pedig 2,1%-kal nőtt. A regisztrált 
gazdasági szervezetek száma 2011. december 31-én 61 ezer volt, 1,4%-kal több mint egy 
évvel korábban. A Fejér megyei munkahelyeken 111 ezer fő állt alkalmazásban, 0,6%-kal több 
mint előző évben. A havi bruttó átlagkereset 199 ezer forintot tett ki, az egy évvel korábbinál 
4,4%-kal többet. A nettó átlagkereset 3,9%-kal magasabb, 132 ezer forint volt. Az év során a 
megye lakossága – a születések és halálozások negatív egyenlegéből adódóan – 1650 fővel 
csökkent.  
 

Mezőgazdaság 
Fejér megyében 2011-ben az előző évinél 14%-kal több (1,1 millió tonna) gabonaféle – búza, 

kukorica – került a magtárakba. A fontosabb növényi kultúrák közül búzából 2,9, kukoricából 19, 
míg napraforgóból 25%-kal több termést takarítottak be. A többi fontosabb növényfajta 
termésmennyisége és termésátlaga csökkent egy év alatt. A cukorrépa és a burgonya 
hektáronkénti hozama az országos átlagnál is alacsonyabb volt (8%-kal, illetve 
egyharmadával). 

1. ábra 

Fontosabb növényi kultúrák terméseredményeinek változása az előző évhez képest 
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A decemberi összeírás adatai alapján a főbb állatfajok közül csak a sertések száma 

emelkedett (3,7%-kal), ezen belül a gazdálkodók egyötödével több anyakocát tartottak. A 
szarvasmarha állomány egy év alatt nem változott, miközben tehenekből 5,3%-kal kevesebbet 
istállóztak. Egytizedével csökkent a juh- és tyúkfélék állománya is, az anyajuhoké 7,7%-kal, a 
tojótyúkoké egyharmadával.   
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1. tábla 

Állatállomány a főbb állatfajok szerint, december 1-jén 

   ezer db

Megnevezés 2010 2011 változás a 2010. évihez 
képest 

Szarvasmarha  40 40 0 
Ebből: tehén 19 18 -1 
Sertés 82 85 3 
Ebből: anyakoca 5 6 1 
Juh  33 30 -3 
Ebből: anyajuh 26 24 -2 
Tyúk  1 211 1 075 -136 
Ebből: tojó 703 477 -226 

 

Ipar 
2011-ben a megye ipari termelése – a 4 főnél többet foglalkoztató vállalkozások telephely 

szerinti adatai alapján – 2059 milliárd forintot tett ki, ami a közép-dunántúli régió 
össztermelésének négytizede. Az ipari tevékenység volumene 2010-hez képest 11%-kal nőtt. A 
kibocsátás nagysága alapján az országos rangsorban Fejér megye – a főváros, Komárom-
Esztergom és Győr-Moson-Sopron megye után – a negyedik helyet foglalja el. Az egy lakosra 
jutó termelés értéke 4 millió 833 ezer forint volt, ami a régió átlagával közel azonos, az 
országosnak pedig 2,1-szerese. 

A Fejér megyében bejegyzett legalább 50 főt foglalkoztató ipari vállalkozások 1940 milliárd 
forint termelési értéket állítottak elő, ami összehasonlító áron – a régiós és az országos 
teljesítményt jóval meghaladó mértékben – 12%-kal nőtt az előző évihez képest. 

2. ábra 

Az ipari termelés és értékesítés volumenindexe* 
     (előző év azonos időszaka = 100) 
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A megye ipari termelését csaknem teljes egészében a feldolgozóipar teljesítménye határozza 
meg, amelynek 2011. évi termelése 12%-kal nőtt egy év alatt. A megyében meghatározó két 
ágazat növelte kibocsátását, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termékek volumene 9,9, a 
számítógép, elektronikai, optikai termékeké 13%-kal bővült. Jelentősen, több mint 
másfélszeresére nőtt a gumi- műanyag és nemfém ásványi termékek előállított mennyisége is. 
Ugyanakkor a járműipar kibocsátása háromtizedével, az élelmiszeriparé 5,3%-kal elmaradt az 
egy évvel korábbitól. 

Az értékesítés volumene 13%-kal, ezen belül a belföldi eladásoké 0,4, az exporté 16%-kal 
bővült. A feldolgozóipari termékek négyötödét exportra termelték, ezen belül a gépipar 
termékeinek 94%-át értékesítették külpiacokon. A feldolgozóipar két legjelentősebb 
ágazatcsoportja egyaránt növelte kivitelét: a gépipar 11, a fémalapanyag, fémfeldolgozási 
termék gyártás 12%-kal.  

A megyére jellemző tőkekoncentráció következtében az össztermelésnek és az export 
teljesítménynek mintegy kilenctizedét a legalább 250 főt foglalkoztató nagyvállalatok adták 
2011-ben is.  

3. ábra 

Termelés és értékesítés megoszlása létszám-kategória szerint* 
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* székhely szerinti adatok. 
 
 

Az egy alkalmazásban állóra jutó termelés – a létszám 5,1%-os bővülése mellett – 6,2%-kal 
emelkedett a megyében. Az ipar nagy termelési értéket képviselő ágazataiban – az egyéb 
feldolgozóipar és energiaipar kivételével – nőtt a foglalkoztatottak létszáma.  

 

Beruházás  
2011-ben a megyei székhelyű megfigyelt gazdasági szervezetek összesen 139 milliárd forint 

értékű fejlesztést valósítottak meg, folyó áron 5,1%-kal többet az előző évinél. Egy lakosra 327 
ezer forint beruházási teljesítményérték jutott, ami a régiós átlagnál 25%-kal magasabb.  

Az év során a gazdasági szervezetek 23%-kal többet költöttek mezőgazdasági 
beruházásokra, mint előző évben. Az új fejlesztések kétharmada az iparban, döntően a 
feldolgozóiparban realizálódott, ahol a belföldi gépbeszerzések következtében 6,3%-kal nőtt az 
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ágazat teljesítményértéke. További öt, kisebb gazdasági súllyal bíró nemzetgazdasági ágban is 
kedvezően alakultak a beruházások. Ezek közül az ingatlanügyletek vállalkozásainál közel 
megnégyszereződött, az adminisztratív szolgáltatások területén több mint háromszorosára, a 
művészet és szabadidő, valamint a tudományos és műszaki ágazatban kétszeresére nőtt a 
beruházások összege. A kereskedelem és a szállítás fejlesztésére irányuló beruházások 
azonban 5,3, illetve 0,2%-kal csökkentek.  

4. ábra 
 

A beruházások teljesítményértékének megoszlása főbb gazdasági ágak szerint, % 

 
 

Anyagi-műszaki összetételt vizsgálva az új beruházások közel háromtizede kötődött épületek 
és egyéb építmények létesítéséhez, korszerűsítéséhez, héttizedét pedig új gépek, 
berendezések és járművek beszerzésére fordították. Előbbiekre folyó áron 1,7%-kal, a belföldi 
gépek, berendezések beruházásaira 43%-kal többet, míg az import gépek, berendezések 
beruházásaira 8%-kal kevesebbet költöttek 2010-hez képest. A gazdasági szervezetek által 
vásárolt új gépek, berendezések közel négytizede magyar gyártmányú volt.  

 

Építőipar 
A megye építőiparának – 2007 óta tartó – visszaesése, bár mérsékeltebben, de 2011-ben is 

folytatódott. A megyei székhelyű, 4 főnél többet foglalkoztató építőipari szervezetek éves 
termelési értéke 33,4 milliárd Ft volt, összehasonlító áron 2,1%-kal alacsonyabb az egy évvel 
korábbinál. Ezen belül a két építményfőcsoport termelése ellentétesen alakult, az épületek 
építése esetében 18%-os csökkenés, az egyéb építményeknél (út, vasút, közmű, stb.) pedig 
22%-os növekedés mutatkozott.  

Az év folyamán a legnagyobb mértékű (9,4%-os) teljesítménycsökkenés az 5-9 fő 
létszámmal rendelkező mikrovállalkozásoknál következett be, a többi vállalkozás szinten tudta 
tartani tevékenységét. 
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2. tábla 
Az építőipari termelés, 2011. év 

Építményfőcsoportok 

Épületek Egyéb 
építmények Összesen Alágazatok 

millió Ft 

2010.év = 
100,0a) megoszlás, % 

Épületek építése 5 857 1 574 7 431 65,8 22,2 
Egyéb építmény építése 480 7 747 8 227 113,1 24,6 
Speciális szaképítés 10 828 6 931 17 759 114,0 53,2 
Összesen 17 165 16 252 33 417 97,9 100,0 
a) Összehasonlító áron.      

 
Ágazat szerinti bontást vizsgálva, az épületek építésénél az év folyamán 34%-os 

teljesítménycsökkenés következett be. A másik két ágazat kompenzálni tudta az épületek 
építésének számottevő visszaesését. Az egyéb építmények építése ágazatban 13%-kal nőtt a 
termelés. Az ágazat teljesítményének közel felét út, autópálya építés tette ki, és jelentős tétel 
volt a közműépítés is, amely 31%-os részarányt képviselt. Az építőipari teljesítmény több mint 
felét kitevő speciális szaképítés ágazatban 14%-kal nőtt a termelés a nagyobb volumenű 
villany- és a víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelési munkáknak köszönhetően.  

A szerződésállományra vonatkozó adatok szerint az év végéig a Fejér megyei 
vállalkozásokhoz az egy évvel korábbinál lényegesen kevesebb megrendelés érkezett. Az új 
szerződések értéke összehasonlító áron 20,1 milliárd Ft, ami a 2010. évinek a nyolctizedét sem 
éri el. Az épületek építésére kötött új szerződések volumene 39%-kal csökkent, az egyéb 
építmények építésére kötötteké az elmúlt évivel közel azonos. Az év végi rendelésállomány az 
előző évi felénél is kevesebb.  
 

Lakásépítés 
Fejér megyében 2011-ben 435 új lakást vettek használatba, ami az előző évi alacsony 

bázisnál is 28%-kal kevesebb. A kiadott építési engedélyek száma (400) csaknem megegyezik 
az egy évvel korábbival. 

5. ábra 

Épített lakások és kiadott új építési engedélyek  
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A 435 átadott új lakás 56%-át a községekben vették használatba, a legtöbbet (21) Úrhidán. A 
városokban összesen 192 lakást építettek egy év alatt, ebből a megyeszékhelyen 50-et. Az új 
otthonok kilenctizedét magánszemélyek építtették, vállalkozások megrendelésére csupán 46 
készült. Összesen 370 lakás épült saját használatra, 61 eladás és 4 bérbeadás céljára. Az új 
lakások csaknem mindegyike (4 kivételével) vízhálózatra csatlakoztatott, 368 közüzemi 
csatornahálózatba kapcsolódott, és 87%-uk vezetékes gázzal ellátott. 

Az év során átlagosan 10 m2-rel nagyobb alapterületű és szobaszámú lakásokat építettek, 
így az átlagos alapterület 125 m2-re nőtt. A használatba vett új otthonok közel hattizede négy 
vagy ennél több szobával rendelkezik. 2011-ben 46 lakás lebontására került sor (7-tel több, 
mint egy évvel korábban) a megye településein: 32 avulás, 7 építkezés és 7 egyéb ok miatt 
szűnt meg. Így a lakásépítések és megszüntetések egyenlegeként Fejér megye lakásállománya 
összesen 389 lakással bővült. 

 

Turizmus 
Fejér megyében a kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma – az előző éveknél lassúbb 

ütemben – tovább nőtt. A megyét 2011. év folyamán 149 ezer (4%-kal több) vendég kereste fel 
és 339 ezer (2,1%-kal több) éjszakát töltöttek el a kereskedelmi szálláshelyeken. A növekedés 
legfőképpen a külföldi vendégek számának 8,9%-os emelkedéséből származott, a hazai 
vendégek száma mindössze 2,7%-kal bővült. A külföldiek közel 90 ezer – 10%-kal több –, a 
belföldi turisták 250 ezer – 0,5%-kal kevesebb – éjszakát töltöttek el a megyében, mint egy 
évvel korábban. Egy vendég átlagosan 2,3 vendégéjszakára vette igénybe a kereskedelmi 
szálláshelyek szolgáltatásait. 

 

6. ábra 

A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma  
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A mintegy 32 ezer külföldi vendég 93%-a Európából érkezett. Egyötödük Németországból, 
számuk 7%-kal, a rangsorban második osztrákoké több mint egynegyedével csökkent. 
Lengyelországból, és Nagy-Britanniából közel háromtizeddel többen, Ukrajnából pedig több 
mint kétszer annyian látogattak a megyébe, mint 2010-ben. Az egy évvel korábbihoz képest 
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több vendég érkezett az Egyesült Államokból, Kanadából, Japánból és Kínából is. A külföldi 
vendégek átlagosan 2,8 éjszakát töltöttek el a szálláshelyeken.  

A teljes vendégkör közel nyolctizedét kitevő 117 ezer belföldi vendég átlagosan 2,1 éjszakára 
foglalt szállást. A belföldiek – a megye 38 üdülési csekket elfogadó szálláshelyén – szállásdíjuk 
17%-át üdülési csekkel egyenlítették ki. 2011-ben a béren kívüli juttatások rendszerében történt 
változások következtében az elfogadó egységek száma csökkent, a szállásdíj üdülési csekkel 
kifizetett aránya több mint 30%-kal esett vissza. Az üdülésre beváltott csekkek értéke 262 millió 
Ft volt, az előző évinek háromnegyede. 

A megyébe látogató vendégek több mint héttizede a szállodákban szállt meg. A külföldről 
érkezők 72 ezer éjszakát, az összes vendégéjszaka 80%-át töltötték, főleg a négy- illetve 
háromcsillagos szállodákban. A hazai vendégek héttizede ugyancsak a szállodákat vette 
igénybe. A wellness-szolgáltatásokat nyújtó hotelekben 2011-ben megnövekedett a 
vendégforgalom, a külföldről érkező vendégek száma több mint négyötödével, a belföldieké 
másfélszeresére nőtt. 

    3. tábla

Szállodák vendégforgalma, 2011. év 

Vendég Vendégéjszaka 
Szálloda 

külföldi belföldi külföldi belföldi 
Összesen 26 797 82 052 71 849 164 360 
Ebből:     
Egycsillagos 6 142 12 387 
Kétcsillagos 39 625 73 1 353 
Háromcsillagos 8 736 24 943 25 629 57 751 
Négycsillagos 15 905 51 104 40 449 95 892 
Wellness-szálloda 7 235 49 500 19 614 93 244 

Előző év = 100,0 

Összesen 134,3 118,6 130,7 116,2 
Ebből:     
Egycsillagos 2,4 14,3 1,9 17,5 
Kétcsillagos 4,1 19,3 2,2 21,1 
Háromcsillagos 122,5 112,6 134,8 117,8 
Négycsillagos 136,8 119,7 126,6 114,7 
Wellness-szálloda 183,8 152,4 154,0 138,0 

 
 
A megye panzióiban, üdülőházaiban, közösségi szállásain és a kempingekben az előző évi 

70-90%-ára csökkent a vendégforgalom. Vendégkörük kilenctizede belföldi turista volt, ezeken 
a szálláshelyeken átlagosan 2,6 napot töltöttek el a pihenni vágyók.  

A megyei kereskedelmi szálláshelyek 2011. évben 27%-os szobakihasználtsággal működtek, 
ami 6,2%-kal marad el az előző évitől. A legmagasabb szobakihasználtsága a szállodáknak, 
ezen belül is a négycsillagos kategóriába tartozóknak (47%) volt. A wellness szolgáltatást is 
nyújtó szállodák az előző évinél 8,2 százalékponttal kevesebb, 44%-os kihasználtságot értek el. 

A kereskedelmi szálláshelyek bruttó bevétele 2011-ben 4 és félmilliárd forint volt,  
– mindössze 2,2%-kal haladta meg az egy évvel ezelőttit – melynek 55%-a származott a 
szállásdíjakból. A szállásdíj bevételek 8,8%-kal haladták meg az előző évit, a vendéglátás 
bevételeinél azonban tíz százalékos csökkenés tapasztalható. 
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Gazdasági szervezetek 
Fejér megyében 2011. december 31-én 61 285 gazdasági szervezetet regisztráltak, 1,4%-kal 

többet, mint az előző év végén. A gazdasági szervezetek 93%-a vállalkozás volt, számuk egy 
év alatt fél százalékkal csökkent, ugyanakkor négytizedével több, 3915 nonprofit szervezetet 
jegyeztek be. A felszámolási eljárások (2014) 43%-kal több gazdasági szervezetet érintettek az 
egy évvel korábbihoz viszonyítva. 

A vállalkozások 34%-a társas, 66%-a egyéni formában került regisztrálásra. Az év végén 
a társas vállalkozások száma 19 429, az egyénieké 37 321 volt. Az egyéni vállalkozások 44%-a 
rendelkezett vállalkozói igazolvánnyal. 

   4. tábla

Egyéni vállalkozások, 2011. december 31. 

Megnevezés Vállalkozások száma 2010. december 31. = 
100,0 Megoszlás, % 

Főfoglalkozású 13 070 99,9 35,0 
Mellékfoglalkozású 17 046 101,8 45,7 
Nyugdíjas 7 205 95,5 19,3 
Összesen 37 321 99,9 100,0 
Ebből: vállalkozói igazolvánnyal 

rendelkező 16 474 100,1 44,1 
 
Főtevékenysége szerint a legtöbb, 11,7 ezer szervezetet a mezőgazdaságban regisztrálták, 

melyeknek 95%-a egyéni vállalkozás. Közülük mindössze 802 váltott vállalkozói igazolványt, a 
többi adószámmal rendelkező őstermelő. Jelentős arányt képviselnek az ingatlanügyletek 
(16%) és a kereskedelem (11%) területén lévő szervezetek is.  

7. ábra 

A regisztrált gazdasági szervezetek száma nemzetgazdasági áganként, 2011. december 31. 
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Foglalkoztatottság, keresetek 
Fejér megyében a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési 

intézményeknél és a megfigyelésbe vont nonprofit szervezeteknél 2011-ben összesen 111 ezer 
fő állt alkalmazásban, 0,6%-kal több mint egy évvel korábban. A versenyszférában 1,4%-kal 
bővült, a költségvetési szerveknél és intézményeikben 2,6%-kal csökkent a létszám. Arányait 
tekintve 2011-ben a versenyszférában dolgozott az alkalmazottak 77%-a, az állami-
önkormányzati szektorban pedig 21%-a. Az előző évhez képest 5,8%-kal több a fizikai 
munkavállaló a megyében, ezen belül számuk a versenyszférában 7,1%-kal nőtt, miközben a 
költségvetési szerveknél 4,6%-kal mérséklődött. A szellemi munkakört betöltők száma 
összesen 7,4%-kal csökkent, ezen belül a vállalkozásoknál mintegy 11, a közintézményeknél 
1,7%-kal kevesebben álltak alkalmazásban. A nagyobb létszámot foglalkoztató gazdasági ágak 
közül az iparban, a szállítás és raktározás valamint az adminisztratív szolgáltatások területén 
nőtt az alkalmazottak száma. A kereskedelemben, a közigazgatásban, az egészségügyben és 
az oktatásban viszont kevesebben dolgoztak, mint 2010-ben. 

8. ábra 

Az alkalmazásban állók megoszlása gazdasági áganként, % 
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A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a megfigyelt Fejér 
megyei székhelyű szervezeteknél 199 ezer forintot tett ki, ezen belül a vállalkozásoknál 
dolgozóké 203 ezer, a költségvetési szervezeteknél alkalmazásban állóké 185 ezer forintot. 
Összességében a bruttó keresetek 4,4%-kal haladták meg az előző évit. A verseny-, és a 
költségvetési szférában dolgozók bruttó keresetei nem azonos módon változtak: míg az előbbi 
csoportban 5,5%-kal nőttek a keresetek, addig az utóbbinál stagnáltak. A legnagyobb mértékű 
növekedés (19%) a versenyszférában dolgozó szellemi foglalkozásúak keresetében következett 
be, miközben a fizikai foglalkozásúaké csupán 0,3%-kal nőtt egy év alatt. A költségvetési 
szerveknél dolgozó szellemiek fizetése 3,2%-kal csökkent, ugyanakkor a fizikaiaké 8,6%-kal 
nőtt. A legjobban fizető gazdasági ágak a pénzügyi, biztosítási tevékenység (287 ezer forint), a 
művészet, szabadidő ágazatok (246 ezer forint), valamint az ipar (242 ezer forint) voltak. A 
megyében a családi adókedvezmény nélkül számított nettó átlagkereset 132 ezer forint (ezen 
belül a fizikai foglalkozásúaké 105 ezer, a szellemi foglalkozásúaké 177 ezer forint) volt, 
átlagosan 3,9%-kal több az előző évinél.  
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9. ábra 

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi átlagkeresete, 2011 
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A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a megyei nyilvántartásban a 2011. 
decemberi zárónapon 21 ezer álláskereső szerepelt, 8,7%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. 
A regisztrált álláskeresők között a nők voltak többségben, azonban számuk 6,4%-kal csökkent egy 
év alatt. A 25 éven aluli álláskeresők száma 12%-kal 2993 főre mérséklődött, míg a pályakezdőké 
0,5%-kal 1927 főre emelkedett. 2011 decemberében 968 betöltetlen álláshelyet tartottak nyilván, 
ami 1,7-szerese az előző évinek. Így Fejér megyében egy bejelentett üres álláshelyre 22 
álláskereső jutott. A foglalkoztatáspolitikában történt változtatások következtében látványosan 
csökkent az álláskeresési járadékban (4250 fő) és álláskeresési segélyben (541 fő) részesülők 
száma, ami előbbi esetében az előző évi folyósítások 77%-át, utóbbi esetében csupán 18%-át tette 
ki. Nőtt viszont a szociális ellátásban részesülők száma, egy év alatt 15%-kal (5257 főre).  

10. ábra 

Nyilvántartott álláskeresők száma nemenként, 2011 
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A KSH lakossági munkaerő-felméréséből származó adatok alapján 2011 IV. negyedévében 
Fejér megye 15–74 éves népességének átlagosan 58%-a, mintegy 190 ezer gazdaságilag aktív 



www.ksh.hu 

12 

személy volt jelen a munkaerőpiacon. A foglalkoztatottak átlagos száma a megyében 171 ezer fő 
volt, 3600-zal dolgoztak többen, mint egy évvel korábban. A foglalkoztatási arány 1,4 
százalékponttal 52,6%-ra, a munkanélküliségi ráta 1,8 százalékponttal 9,9%-ra nőtt egy év alatt 
(országosan 50,2%-os foglalkoztatási-, és 10,7%-os munkanélküliségi rátát mértek).  

11. ábra 

A munkanélküliségi ráta alakulása 
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Népmozgalom 
Fejér megye lakónépessége 2011. december 31-én 426 ezer fő volt. Az év folyamán 3650 

gyermek jött a világra, és 5300-an haltak meg. A születések száma 3%-kal, a halálozásoké 
0,9%-kal csökkent. A születések és a halálozások egyenlegéből adódó természetes fogyás 
következtében a megye népessége egy év alatt 1650 fővel lett kevesebb. A megyében a 
népességfogyás üteme az országosnál nagyobb volt 2011-ben. 

5. tábla 

Fontosabb népmozgalmi események 

2010 2011 
Megnevezés 

fő az előző év %-ában 
Élveszületés 3 762 3 650 97,0 
Halálozás 5 348 5 300 99,1 
Természetes fogyás (-) -1 586 -1 650 104,0 
Házasságkötés 1 501 1 530 101,9 
Csecsemőhalálozás 13 19 146,2 

Közúti közlekedési balesetek 
2011-ben Fejér megye közútjain 739 személysérüléses közlekedési baleset történt, 2,1%-kal 

kevesebb, mint 2010-ben. A halálos balesetek száma 24%-kal, a könnyű sérüléses 4,5%-kal 
csökkent, a súlyos sérüléssel járóké viszont 5,9%-kal emelkedett. A megye területén bejegyzett 
10 ezer gépjárműre jutó balesetek száma 46, az országos átlagnál (42,2) kedvezőtlenebb. Az 
ittas személyek 76 balesetet okoztak, ebből 4 végződött halállal, 23 súlyos, és 49 könnyű 
sérüléssel.  
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Az év során bekövetkezett balesetek kétharmadát személygépkocsik, egytizedét 
tehergépkocsik, 7,7%-át kerékpárosok okozták. A balesetek 95%-át járművezetők, 2,7%-át 
gyalogosok, 1,5%-át úthibák idézték elő. A járművezetők 281 esetben a sebesség nem 
megfelelő alkalmazásával, 182 alkalommal szabálytalan irányváltozással, kanyarodással 
okoztak balesetet, 126 esetben pedig nem adták meg az elsőbbséget a másik járműnek.  

A megye közútjain 1083-an, az előző évinél 3,1%-kal többen szenvedtek sérülést a balesetek 
következtében. Az előző évinél nyolccal kevesebb (29) személy sérülése volt halálos, de 5,8%-
kal nőtt a súlyosan (290) és 3,4%-kal a könnyebben sérült (764) személyek száma. 
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Táblázatok 
Összehasonlító adatok 

(megye – régió – ország) 
2011. I.-IV. negyedév 

Fejér Komárom-
Esztergom Veszprém 

Megnevezés 
megye 

Közép-
Dunántúl Ország 

Lakónépesség 
Népesség száma, ezer főa)+ 426 310 355 1 091 9 962
Népesség indexe 100,0 99,5 99,6 99,7 99,8

Ipar 
Termelés volumenindexeb) 111,2 93,0 110,9 101,6 105,3
Egy lakosra jutó termelési értékb), ezer Ft 4 833,0 7 946,6 1 701,0 4 698,8 2 270,6
Termelés volumenindexec) 111,6 92,1 115,6 101,8 104,8
Értékesítés volumenindexec) 112,6 91,5 114,0 101,7 99,8
Ezen belül: belföldi  100,4 105,8 101,9 102,5 87,6
                  export 116,4 89,7 118,2 101,5 108,3
Értékesítésből az export aránya, % 78,6 86,7 77,0 82,2 64,0

Építőipar 
Építőipari termelés volumenindexed) 97,9 72,7 102,0 89,9 94,0
Egy lakosra jutó termelési érték,d) ezer Ft 78,4 70,6 59,6 70,1 116,2

Turizmus 
Vendégek száma, ezer 148,7 102,6 493,0 744,4 7 586,7
Vendégek számának indexe 104,0 87,2 98,5 97,8 101,5
Vendégéjszakák száma, ezer 339,5 267,8 1 438,6 2 045,9 19 434,9
Vendégéjszakák számának indexe 102,1 91,7 93,7 94,7 99,4

Regisztrált vállalkozásoke) 
Regisztrált vállalkozások száma  56 750 39 617 51 328  147 695 1 651 507
1000 lakosra jutó vállalkozás 133 127 144 135 166

Beruházás 
Teljesítményérték, millió Ft 139 347 79 540 65 614 284 501 3 198 228
Egy lakosra jutó teljesítményérték, ezer Ft 327,1 255,8 184,3 260,3 320,7

Gazdasági aktivitásf) 
Aktivitási arány, %  58,4 60,5 58,4 59,0 56,2
Foglalkoztatási arány, % 52,6 55,7 52,5 53,5 50,2
Munkanélküliségi ráta, % 9,9 7,9 10,1 9,4 10,7

Alkalmazásban állók száma és kereseteg) 
Alkalmazásban állók      
száma, ezer fő 111,1 81,2 76,7 269,0 2 691,6
számának indexe 100,6 101,0 101,1 100,9 99,6
havi bruttó átlagkeresete, Ft 198 638 203 618 172 835 192 915 213 054
havi bruttó átlagkeresetének indexe 104,4 104,2 105,5 104,6 105,2
havi nettó átlagkereseteh), Ft 132 276 135 237 117 164 128 938 141 127
havi nettó átlagkeresetének indexeh) 103,9 104,0 103,8 103,9 106,4

Lakásépítés  
Épített lakás 435 231 589 1255 12 655
Épített lakások indexe 72,3 64,3 129,7 88,7 60,8
Tízezer lakosra jutó épített lakások száma 10,2 7,4 16,5 11,5 12,7

a) 2012. 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–IV. n. év 

Ipari termelés értékea), millió Ft 479 521 982 267 1 485 230 2 058 850 22 647 401
előző év azonos időszaka = 100,0 111,6 110,0 109,1 111,2 105,3
Ipari termelés értékeb), millió Ft 453 445 927 805 1 400 734 1 939 888 20 465 825
előző év azonos időszaka = 100,0 112,7 110,7 109,6 111,6 104,8
Ipari értékesítésb), millió Ft 463 544 927 187 1 406 373 1 953 759 22 537 891
előző év azonos időszaka = 100,0 114,3 111,5 111,7 112,6 99,8
Ezen belül: belföldi értékesítés, millió Ft 104 788 206 787 309 884 417 681 8 106 197
előző év azonos időszaka = 100,0 105,7 101,1 100,5 100,4 87,6
                  export, millió Ft 358 756 720 400 1 096 488 1 536 078 14 431 694
előző év azonos időszaka = 100,0 117,1 114,8 115,3 116,4 108,3
Építőipari termelés értékec), millió Ft 4 939 13 176 22 537 33 417 1 159 212
előző év azonos időszaka = 100,0 96,2 90,6 92,7 97,9 94,0
Épített lakások száma 67 176 260 435 12 655
előző év azonos időszaka = 100,0 26,3 53,2 62,8 72,3 60,8
Megszűnt lakások száma 2 20 33 46 2 752
előző év azonos időszaka = 100,0 10,0 62,5 97,1 117,9 108,0
Kiadott lakásépítési engedélyek száma 71 166 257 400 12 488
előző év azonos időszaka = 100,0 79,8 79,8 84,3 99,8 72,0
Élveszületések száma 864 1 702 2 678 3 650 88 050
előző év azonos időszaka = 100,0 87,9 89,3 93,3 97,0 97,5
Halálozások száma 1 417 2 765 3 932 5 300 128 700
előző év azonos időszaka = 100,0 99,5 101,3 97,6 99,1 98,7
Természetes szaporodás, fogyás (–) -553 -1 063 -1 254 -1 650 -40 650
előző év azonos időszaka = 100,0 125,3 128,8 108,2 104,0 101,3
A kereskedelmi szálláshelyek 
vendégéjszakáinak száma 

 
59 272

 
138 101

 
275 480

 
339 468 19 434 914

előző év azonos időszaka = 100,0 136,7 117,1 102,9 102,1 99,4
Ebből: külföldiek 17 718 39 746 73 615 89 640 9 920 339
előző év azonos időszaka = 100,0 126,6 115,8 113,1 110,1 103,2
Beruházások teljesítményértéke, millió Ft 31 331 59 170 91 350 139 347 3 198 228
Alkalmazásban állók számad) 109 077 110 453 111 066 111 111 2 691 589
előző év azonos időszaka = 100,0 100,2 101,1 101,0 100,6 99,6
Alkalmazásban állók havi bruttó 
átlagkereseted), Ft 

 
195 039

 
196 762

 
196 252

 
198 638 213 054

előző év azonos időszaka = 100,0 101,1 103,3 103,9 104,4 105,2
Alkalmazásban állók havi nettó 
átlagkereseted) e), Ft 

 
130 336

 
131 267

 
130 871

 
132 276 141 127

előző év azonos időszaka = 100,0 101,4 103,1 103,4 103,9 106,4
Alkalmazásban állók átlagos havi 
munkajövedelmed), Ft 

 
206 262

 
209 560

 
208 957

 
212 128 227 253

előző év azonos időszaka = 100,0 100,8 103,1 103,8 104,4 105,2
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, 

IV. n. év 

Foglalkoztatottak számaa), ezer fő 170,8 171,1 170,1 171,4 3 850,6
előző év azonos időszaka = 100,0 105,6 106,2 102,6 102,1 101,2
Munkanélküliek számaa), ezer fő 15,8 18,5 19,2 18,9 459,0
előző év azonos időszaka = 100,0 74,2 103,8 129,0 127,4 99,3
Gazdaságilag inaktív népesség számaa), 
ezer fő 

 
139,6

 
136,6

 
136,7

 
135,4 3 361,1

előző év azonos időszaka = 100,0 96,4 91,8 93,0 93,5 98,4
Munkanélküliségi rátaa), % 8,5 9,7 10,2 9,9 10,7
Nyilvántartott álláskeresők száma az 
időszak végén 

 
25 625

 
21 818

 
21 358

 
21 230 552 308

előző év azonos időpontja = 100,0 93,8 96,0 94,9 91,3 93,4
Álláskeresési járadékban részesültek 
száma az időszak végén 

 
5 849

 
4 660

 
4 759

 
4 250 97 964

előző év azonos időpontja = 100,0 65,6 76,0 92,5 77,1 84,6
Álláskeresési segélyben részesültek 
száma az időszak végén 

 
2 971

 
2 001

 
1 780

 
541 9 710

előző év azonos időpontja = 100,0 88,2 84,4 69,7 17,5 12,6
Szociális ellátásban részesültek száma 
az időszak végénb) 

 
5 485

 
4 850

 
4 594

 
5 257 192 048

előző év azonos időpontja = 100,0 131,7 123,2 113,1 115,2 105,7
a) A KSH munkaerő-felmérése alapján.– b) Tartalmazza a rendelkezésre állási támogatásban, a rendszeres szociális segélyben és a bérpótló 
juttatásban részesülők számát, mely 2011. szeptember 1-jétől foglalkoztatást helyettesítő támogatás. 

 
 
 

További információk, adatok (linkek): 
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További információ: Berta Györgyné tájékoztatási osztályvezető 

Telefon: (+36-88) 620-205, gyorgyne.berta@ksh.hu 

  ugyfelszolgalat.szekesfehervar@ksh.hu, telefon: (+36-22) 344-766 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/megy/114/feje114.xls
http://www.ksh.hu/teruleti_evkozi_tablak
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/megy/modsz11.pdf
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