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Összefoglalás 
Előzetes adatok szerint az év első három hónapjában a megye népessége – az egy évvel 

ezelőttihez viszonyítva mérsékeltebben, de – tovább csökkent. A 15-74 éves lakosság körében 
nőtt a munkanélküliség, a foglalkoztatottak száma mérséklődött. A megyei székhelyű gazdasági 
szervezetek száma – ezen belül főleg a társas vállalkozásoké és a nonprofit szervezeteké – 
növekedett. A vállalkozások kevesebb új beruházást valósítottak meg, kisebb összegeket 
költöttek különösen a külföldi gyártású gépekre, berendezésekre, és csökkent a beruházási 
kedv az új épületek, építmények esetében is. Az ipar az egy évvel korábbihoz viszonyítva 
növelte termelését. Az építőipar teljesítménye továbbra is folyamatosan csökkent, főleg az 
épületek építése szakágazaté, az épület-beruházások és lakásépítések elmaradása miatt. A 
megyébe több turista érkezett, összességében azonban kevesebb éjszakát töltöttek el a 
kereskedelmi szálláshelyeken. 

Demográfiai helyzet 
Fejér megyében – az országos tendenciákhoz hasonlóan – az év első negyedévében 

némileg mérséklődött a népességcsökkenés, bár nőtt a születések, de a halálozások száma is. 
Január és március között 895 gyermek született, 3,6%-kal több mint egy évvel korábban, a 
halálozások száma 1435 volt, ami 1,3%-kal emelkedett. A természetes fogyás 553-ról 540 főre 
mérséklődött az előző év első negyedévéhez képest. 

Az év első három hónapjában 177 házasságot kötöttek, 18-cal kevesebbet, mint egy évvel 
korábban.  

Munkaerőpiac 
A megfigyelésbe vont szervezetek körében – a legalább öt fős vállalkozásoknál, a 

költségvetési intézményeknél és a nonprofit szervezeteknél – 2012 első három hónapjában 
Fejér megyében összesen 108 ezer fő állt alkalmazásban, 1,2%-kal (1300 fővel) kevesebb az 
egy évvel korábbinál. A versenyszférában 1,6%-kal csökkent, a költségvetési szerveknél és 
intézményeikben 2,3%-kal bővült a létszám. Az állami-önkormányzati szektor létszámbővülését 
elsősorban a fizikai munkakörben dolgozók (többnyire közfoglalkoztatottak) 15%-os 
növekedése eredményezte, míg a szellemi munkakört betöltők száma 2,5%-kal mérséklődött. A 
vállalkozásoknál a fizikai és a szellemi munkavállalók száma is csökkent. A nagyobb létszámot 
foglalkoztató gazdasági ágak közül az iparban, a mezőgazdaságban, a szállítás és raktározás 
területén, valamint az egészségügyben nőtt az alkalmazottak száma. A kereskedelemben, az 
építőiparban, az adminisztratív szolgáltatás ágazatban és az oktatásban kevesebben dolgoztak. 

2012 első negyedévében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 
207 ezer forint volt, ami 6%-kal haladta meg a 2011. január-márciusit. A bruttó átlagkeresetek a 
versenyszférában dolgozóknál 7,3, a költségvetési szervezetek munkatársainál 1,1%-kal nőttek. 
A legjobban fizető gazdasági ágak a művészet, szabadidő (288 ezer forint), a pénzügyi, 
biztosítási tevékenység (280 ezer forint), valamint az ipar (247 ezer forint) voltak. Az átlagos 
havi nettó kereset – családi adókedvezmény nélkül számított – összege a megyében 134 ezer 
forintot tett ki, ami 2,7%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. A kézhez kapott kereset 
átlagos összege a vállalkozásoknál 138 ezer forint, míg a költségvetési intézményeknél 120 
ezer forint volt. A nettó keresetek a versenyszférában 3,9%-kal emelkedtek, miközben a 
költségvetésben 1,7%-kal mérséklődtek. A közszféra átlagkeresetének alakulásában szerepet 
játszott a közfoglalkoztatás keretében végzett munkavégzés, illetve az adó- és 
járulékváltozások kompenzációja.  
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A KSH lakossági munkaerő-felméréséből származó adatok alapján 2012. január és március 
között Fejér megyében a 15-74 éves népességen belül 2700 fővel dolgoztak kevesebben, mint 
egy évvel korábban. A foglalkoztatottak száma átlagosan 168 ezer fő volt, 1,6%-kal kevesebb 
az előző év első negyedévihez képest. A foglalkoztatási arány (0,7 százalékponttal) 51,7%-ra 
mérséklődött. A munkanélküliek száma (20 ezer fő) jelentősen, több mint negyedével 
emelkedett egy év alatt, miközben a munkanélküliségi ráta 2,2 százalékponttal 10,7%-ra nőtt.   

1. ábra 

A foglalkoztatási arány és a munkanélküliségi ráta alakulása 
(a 15-74 éves népességen belül) 
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A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattól kapott adatok alapján 2012. márciusi zárónapon 23 

ezer főt tett ki a nyilvántartott álláskeresők száma. Egyharmaduk 3 hónapnál rövidebb ideje, 
negyedük pedig egy éve, vagy annál régebben szerepel a nyilvántartásban. A regisztrált 
álláskeresők között a nők voltak többségben, azonban számuk 5,9%-kal csökkent egy év alatt. 
A 25 éven aluli álláskeresők száma 8,7%-kal 3385 főre mérséklődött, míg a pályakezdőké 
8,1%-kal 2249 főre emelkedett. 2012 márciusában 1525 üres álláshelyet jelentettek, ami 14%-
kal haladta meg az előző évit, így Fejér megyében egy betöltetlen álláshelyre 15 álláskereső 
jutott. A foglalkoztatáspolitikában történt változtatások hatásaként egyre kevesebben 
részesültek álláskeresési járadékban (3801 fő) és segélyben (533 fő), ami előbbi esetében az 
előző évi folyósítások 65%-át, utóbbi esetében csupán 18%-át jelentette. Nőtt viszont a 
szociális ellátásban részesülők száma, egy év alatt 7,8%-kal (5912 főre).  

Gazdasági szervezetek 
Fejér megyében 2012. március 31-én 61 258 gazdasági szervezetet regisztráltak, 1,7%-kal 

többet, mint az előző év azonos időpontjában.  
A gazdasági szervezetek 93%-a (56 691) vállalkozás volt, melyeket 35-65%-os arányban 

társas, illetve egyéni formában jegyeztek be. Az új regisztrációk és a megszűnések 
egyenlegeként a vállalkozások száma 1,6%-kal több, ami majdnem teljes egészében a társas 
vállalkozások számát gyarapította. A 19 681 társas vállalkozás 64%-át kitevő – a korábbiaknál 
kisebb kezdőtőkével alapítható – korlátolt felelősségű társaságok száma 11%-kal emelkedett. 
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Folytatódott viszont a társas vállalkozások közel egyharmadát képviselő betéti társaságok 
számának csökkenése (5,2%-kal).  

Március végén 37 010 egyéni vállalkozást regisztráltak, melyből 15 795 volt a nyilvántartásba 
vételre kötelezett, számuk az egy évvel ezelőttihez viszonyítva 3,5%-kal kevesebb. 
Munkavégzésük jellege szerint vizsgálva a legtöbben a nyugdíjas vállalkozók körében 
szüntették meg tevékenységüket, számuk 11%-kal csökkent, a főállású vállalkozók 4, a 
mellékfoglalkozásúak 0,8%-a adta fel vállalkozását.  

Főtevékenységük szerint a vállalkozások egyötöde a mezőgazdaságban tevékenykedett, 
további jelentősebb ágazatok az ingatlanügyletek, a kereskedelem, a tudományos és műszaki 
tevékenység, valamint az építőipar 10–15%-ot képviseltek.  

2. ábra 

Vállalkozások megoszlása gazdálkodási forma szerint gazdasági áganként,  
2012. március 31. 
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Beruházás  
2012. I. negyedévben a megyei székhellyel rendelkező gazdasági szervezetek összesen 22 

milliárd forint értékben valósítottak meg új fejlesztéseket, ami folyó áron 28%-kal kevesebb az 
előző év első három hónapjához képest. Jelentősen csökkent az import gépek, berendezések 
(44%) és az építési beruházások (15%) iránti kereslet, ugyanakkor a hazai gyártású gépek, 
járművek beszerzésére (3%-kal) többet fordítottak.  

2012 első negyedévében az összes jelentős nemzetgazdasági ágban volumencsökkenés 
figyelhető meg. Az új fejlesztések háromnegyede továbbra is az iparba – döntően a fel-
dolgozóiparba – irányult, azonban a beruházási érték az előző év azonos időszakinak héttizedét 
tette ki. A nagyobb súlyú nemzetgazdasági ágak közül a mezőgazdasági beruházások 14%-kal, 
a kereskedelem fejlesztései mintegy háromtizeddel, az üzleti ingatlanfejlesztések kéttizedével 
csökkentek. Összesen három gazdasági ág növelte invesztícióit: az adminisztratív szolgál-
tatások 2,4-szeresére, a pénzügyi, biztosítási tevékenységet folytató és az egyéb szolgáltatást 
nyújtó szervezetek 1,5-szeresére. 
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Anyagi-műszaki összetétel szerint az új beruházások egynegyedét épületek és egyéb 
építmények, háromnegyedét pedig új gépek, berendezések és járművek beszerzésére 
fordították. A gazdasági szervezetek által vásárolt új gépek, berendezések közel négytizede 
hazai gyártmányú volt.  

Ipar 
2012 első három hónapjában a megyében telephellyel rendelkező legalább 5 főt 

foglalkoztató vállalkozások összesen 551 milliárd forint értékben állítottak elő ipari termékeket, 
az ipari tevékenység volumene 9,6%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A megyei 
ipar kibocsátása a közép-dunántúli régió össztermelésének kicsivel több mint négytizedét tette 
ki, ezzel az országos rangsorban Fejér megye – a főváros, Győr-Moson-Sopron és Komárom-
Esztergom megye után – a negyedik. Az egy lakosra jutó termelés értéke 1 millió 293 ezer forint 
volt, ami a régió átlagával közel azonos.  

A Fejér megyében bejegyzett székhelyű, legalább 50 főt foglalkoztató ipari vállalkozások 522 
milliárd forint termelési értéket állítottak elő, ami összehasonlító áron 10%-kal haladta meg a 
2011. I. negyedévit. 

A megyei székhelyű ipar termelését csaknem teljes egészében meghatározó feldolgozóipar 
teljesítménye 10%-kal nőtt. A két legjelentősebb feldolgozóipari alágazat növelte kibocsátását: 
a gépipar 11 – azon belül a számítógép, elektronikai, optikai termékeké 24, – a fémalapanyag 
és fémfeldolgozási termékek pedig mindössze 1%-kal. A gumi- műanyag és nemfém ásványi 
termékek előállított mennyisége több mint másfélszeresére, az élelmiszereké egytizeddel nőtt.  

Az ipari termelés volumennövekedése elsősorban a külpiacok keresletének köszönhető. Az 
összes értékesítés a megyében 10%-kal, ezen belül a belföldi eladásoké 0,3, az exporté 13%-
kal bővült. A feldolgozóipari termékek több mint négyötödét exportra termelték. A gépipar 
kivitele 9,8, a fémalapanyag, fémfeldolgozási termékeké 7,7%-kal nőtt.  

3. ábra 

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

 
                            *A 49 főnél többet foglalkoztató szervezetek székhely szerinti adatai 
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A megyére jellemző tőkekoncentráció következtében az össztermelésnek (és az exportnak 
is) mintegy kilenctizedét a legalább 250 főt foglalkoztató nagyvállalatok adták.  

Január és március között az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés 7,4%-kal 
emelkedett a megyében. Bár összességében 2,5%-kal bővült az iparban foglalkoztatottak 
létszáma, több meghatározó alágazatban is jelentős, 6-7%-os létszámleépítés történt.  

Építőipar 
A megyei építőipar termelése 2012 első negyedévében tovább csökkent. A 4 főnél többet 

foglalkoztató építőipari szervezetek termelési értéke 4,2 milliárd Ft volt, összehasonlító áron 
17%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Mindkét építményfőcsoport termelése csökkent, 
az épületek építése 23, az egyéb építményeké 7,9%-kal.  

 
1. tábla 

Az építőipari termelés, 2012. I. negyedév 
      

Építményfőcsoportok 

Épületek Egyéb 
építmények Összesen Alágazatok 

millió Ft 

2011.I. 
negyedév = 

100,0a) 
megoszlás, % 

Épületek építése 671 85 756 54,9 18,2 
Egyéb építmény építése 39 835 874 100,9 21,0 
Speciális szaképítés 1 781 746 2 527 90,3 60,8 
Összesen 2 491 1 666 4 157 82,5 100,0 
      
a) Összehasonlító áron.      

 
Az építőipari szervezetek vizsgált időszaki szerződésállománya kedvezően alakult, mely 

előrevetítheti a megyei építőipari tevékenység élénkülését. A március végi szerződések értéke 
– közel három milliárd forint – másfélszerese az előző évinek, fele épületek, a többi egyéb 
építmények (utak, közművek, stb.) építésére szóló megállapodás. Az első negyedévben kötött 
új szerződéseinek volumene alig maradt el az egy évvel ezelőttitől.  

 

Lakásépítés 
2012 I. negyedévében folytatódott az építkezések számának visszaesése a megyében. Az 

év első három hónapjában 57 új lakás építését fejezték be, ami 15%-kal kevesebb az előző év 
első negyedévi rendkívül alacsony bázishoz képest. Bizakodásra adhat okot, hogy három 
hónap alatt összesen 114 lakás építését engedélyezték a hatóságok, 61%-kal többet, mint egy 
évvel korábban. Az új engedélyek közel felét (56) a megyeszékhelyre adták ki.  

Az építési vállalkozások gyakorlatilag eltűntek a piacról, az új lakások 95%-át 
magánszemélyek építették, vállalkozások megrendelésére csupán 3 lakás készült. Építési 
formát tekintve – egy lakás kivételével – családi házak kivitelezésére került sor. Az átadott új 
lakások héttizedét a községekben vették használatba, a legtöbbet (16) Kulcson. Az összes 
lakás 93%-a saját használatra épült, eladásra csupán 4 lakást szántak. Az új lakások 
mindegyike vízhálózatra csatlakoztatott és 86%-uk vezetékes gázzal ellátott. Nőtt a házi 
csatornával ellátott lakások száma (21), és 36 lakást kapcsoltak közüzemi csatornahálózatba.  

Átlagosan 5 m2-rel kisebb alapterületű lakásokat építettek, így az átlagos alapterület 130 m2-re 
csökkent az előző év első három hónapjához képest. Továbbra is a többszobás lakások 
építését részesítették előnyben, a használatba vett új otthonok közel háromnegyede legalább 
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négy szobával rendelkezett. Januártól márciusig 4 lakás lebontására került sor. A lakásépítések 
és megszüntetések egyenlegeként Fejér megye lakásállománya összesen 53 lakással bővült. 

Turizmus 
2012 első negyedévében a megye kereskedelmi szálláshelyein 28 ezer vendég 56 ezer 

vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 1,7%-kal nőtt, míg a vendégéjszakáké 7,7%-kal 
maradt el az előző év azonos időszakától. A vendégek számának emelkedése szinte teljes 
egészében a külföldi vendégforgalom 6,5%-os növekedéséből származott, a belföldi 
vendégforgalom mindössze 0,4%-kal bővült. Vendégéjszakák tekintetében a külföldiek által 
eltöltött éjszakák száma csökkent jobban, közel egytizedével, így az átlagos tartózkodási idő 
2,8 éjszakára rövidült. 

4. ábra 

Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma  
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Az év első három hónapjában a kereskedelmi szálláshelyek közül a szállodák 

vendégforgalma 2,3%-kal bővült az előző év azonos időszakához viszonyítva, viszont a 
vendégek 5,6%-kal kevesebb éjszakát töltöttek el, így átlagosan rövidebb ideig (2 napot) 
tartózkodtak a szállodákban. Kiemelkedő a wellness szolgáltatást is nyújtó szállodák forgalom 
bővülése, főleg a külföldről idelátogatók körében. A panziókat és az üdülőházakat is (7,5 illetve 
17%-kal) több vendég látogatta meg, mint egy évvel korábban. A panziókban eltöltött éjszakák 
száma 22%-kal csökkent, ugyanakkor a kizárólag belföldi vendégek által igénybevett 
üdülőházakban közel két és félszeresére emelkedett.  

Az év első három hónapjában a kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó bevétele 997 millió 
Ft volt, 2,1%-kal csökkent az előző év első negyedévéhez képest a szállásdíj-bevételek 3,3%-
os mérséklődése miatt. A belföldi vendégek a szállásdíjuk 12%-át üdülési csekkel, 2,5%-át – a 
2012. évben a cafetéria rendszerbe bekerülő – SZÉP kártyával egyenlítették ki. A szálláshelyek 
a vizsgált időszakban átlagosan 24%-os szobakihasználtsággal működtek, ami az előző év 
azonos időszakához viszonyítva közel 9 százalékponttal alacsonyabb. 
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Közúti közlekedési balesetek 
A megye közútjain az év első negyedévében 127 személysérüléses közlekedési baleset 

történt, 15%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Halálos baleset mindössze 4 volt, a 30 
súlyos sérüléssel járó eset az előző év első negyedévi hattizede, a könnyű sérüléseseké (93) 
nem változott. A megye területén bejegyzett 10 ezer gépjárműre jutó balesetek száma – a 
kedvező volumencsökkenés ellenére – az országosnál (7,6) magasabb, 7,9 értéket mutat. Az 
ittas állapotban okozott baleseteknél kedvezőtlenebb a kép, számuk a megyében (21%-kal) 17-
re növekedett, melyből egy végződött halállal, 5 súlyos és 11 könnyű sérüléssel.  

A negyedév során bekövetkezett balesetek több mint kétharmadát személygépkocsik, 13%-
át tehergépkocsik, 9,4%-át kerékpárosok, segédmotorosok és motorkerékpárosok okozták. A 
balesetek 96%-a járművezetők, 3,1%-a gyalogosok hibájából következett be. A járművezetők 
64 esetben a sebesség nem megfelelő alkalmazásával, 22-szer szabálytalan irányváltozással, 
kanyarodással okoztak balesetet, 23 alkalommal pedig nem adták meg az elsőbbséget a másik 
járműnek. 

A bekövetkezett balesetek során 165-en, az előző évinél közel negyedével kevesebben 
szenvedtek sérülést. A balesetben elhunytak (4 fő) és a súlyosan sérültek (31 fő) száma a 
felére csökkent és 20-szal kevesebb (130 fő) volt a könnyebben sérült személyek száma is.  

 
 
 

 

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