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Summary 
 
 
THE SOCIO-ECONOMIC PROFILES OF THE HUNGARIAN REGIONS 
 
 
Lőcsei, Hajnalka – Bublik, Bence – Nyeste, András 
 
 
 
For the complete evaluation of the social and economic trends of the past 20 years, 
we should know more about the processes that took place after the political and 
economic transition and how these affected the regions of Hungary. What happened 
in a landscape, region or micro-region in the past 20-23 years. What changed about 
the job opportunities, income of the local people, how did the structure of the industry 
and agriculture change, catching up or falling behind characterize the local 
economies. The research paper of the MKIK GVI (The socio-economic profiles of the 
Hungarian regions) provides basic information to anyone interested in these issues 
and uses the most important social and economic indicators to depict the socio-
economic situation of the Hungarian regions and counties and their path in the 
development since the transition to the present. 
 
The purpose of the paper is to provide a brief overview of the social and economic 
development of the various Hungarian regions and the spatial trends that took place. 
This involves synthesizing evaluation and comparison of the regions as well as 
revealing their internal structure, since the regions cannot be considered 
homogeneous. For this matter the paper puts importance on the county level in the 
economic analysis and on the micro-region level in the social analysis. 
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Bevezetés 
 

Az elmúlt 20 év gazdasági és társadalmi folyamatainak értékeléséhez többet kellene 

tudnunk arról, hogy a rendszerváltás után lezajlott társadalmi és gazdasági 

folyamatok hogyan érintették Magyarország különböző régióit. Arról, hogy egy 

tájegység, régió, vagy kistérség helyzete hogyan változott az eltelt 20-23 évben. 

Hogyan változtak az itt élők munkalehetőségei, jövedelme, hogyan alakult át az ipar 

szerkezete, a mezőgazdaság és egy adott térséget a felzárkózás vagy a leszakadás 

jellemzi-e inkább. A GVI tanulmánya e kérdések iránt érdeklődőknek kíván kiinduló 

információkkal szolgálni, és néhány fontos gazdasági és társadalmi indikátor 

segítségével felrajzolni a magyarországi régiók, megyék társadalmi és gazdasági 

helyzetét, fejlettségét és felvillantani az általuk megtett utat a rendszerváltástól 

napjainkig. 

 

A tanulmány célja az, hogy áttekintést adjon az egyes magyarországi régiók 

társadalmi és gazdasági fejlettségéről, a területi folyamatok és regionális növekedési 

pályákról. Ez jelenti egyrészt a régiók szintetizáló helyzetértékelését és 

összehasonlítását, másrészt belső tagoltságuk feltárását, mivel a régiók nem 

tekinthetők homogénnek. Ez utóbbi szempontból fontos elemzési szint gazdasági 

mutatók esetében a megye, illetve a társadalmat jellemző indikátorok esetében a 

kistérség. 

 

A tanulmány első részében az ország egészéről lesz szó. E fejezet célja, hogy az 

általános és területi folyamatokat átfogóan bemutassa és a régiókról szóló 

fejezeteket kiegészítse, segítse a regionális folyamatok elhelyezését az országos 

trendekhez képest. További hét fejezetben mutatjuk be a hét régió főbb társadalmi és 

gazdasági folyamatait, kiemelve a régióspecifikus jelenségeket, megyei 

sajátosságokat a rendszerváltozást követő időszakban, különös tekintettel a 

legutóbbi évek folyamataira és a gazdasági válság hatásaira. 

 

A fejezetek felépítése megegyezik. Minden esetben az alábbi négy tematikus 

blokkban mutatjuk be a legfontosabb folyamatokat és térségi jellemzőket:  
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1. Településszerkezeti adottságok és elérhetőségi viszonyok 

2. Gazdasági viszonyok 

3. Foglalkoztatási helyezet és lakossági jövedelmek 

4. Demográfiai viszonyok. 

 

Elsőként a régiók településszerkezetét mutatjuk be a településállomány földrajzi 

jellemzésével és a településnagyság-kategóriák elemzésével. Ezt követi az 

elérhetőségi adatok vizsgálata egyrészt a legközelebbi autópálya-csomópont és a 

megyeszékhely elérhetőségének bemutatásán, másrészt a közelmúltbeli változások 

bemutatásán keresztül, kistérségi szinten. Szintén az elérhetőség jellemzéséhez 

tartozik a vasútvonalak hosszának változása a szárnyvonal-bezárások után. 

 

A gazdasági folyamatokról szóló második fejezetben elsőként az egy lakosra jutó 

GDP területi különbségei és a változások iránya kerül elemzésre. A GDP évi átlagos 

növekedési üteme alapján értékelhető, hogy mely megyék, régiók gazdasága 

dinamizálódott az átlagosnál nagyobb mértékben, illetve hogy mely térségeket viselte 

meg jobban a gazdaság hirtelen visszaesése és az elhúzódó recesszió. A gazdasági 

teljesítményt befolyásoló legfontosabb tényezők közül a beruházások 

teljesítményértékének változását és a külföldi tőke-befektetések alakulását mutatjuk 

be. A gazdaságszerkezet területi különbségeit a Bruttó Hozzáadott Érték 

nemzetgazdasági ágak szerint bontott adatai alapján elemezzük. Mivel a vidéki 

Magyarországon belül a dinamika-különbségek jól magyarázhatók az ipari 

termelésben bekövetkezett változásokkal, ezt az ágazatot külön is bemutatjuk. A 

vállalkozásdemográfiai mutatók alakulását gazdálkodási forma szerinti bontásban, 

kistérségi szinten elemezzük. A gazdasággal foglalkozó fejezetet az MKIK GVI saját 

konjunktúra-felvételei eredményeinek megyei szintű értékelésével zárjuk. 

 

A harmadik nagyobb egységben a foglalkoztatottsággal és jövedelemmel 

foglalkozunk. Az aktivitás, foglalkoztatottság és munkanélküliség elemzésekor 

kitérünk a társadalmi és gazdasági fejlődés szempontjából különösen fontos tartós 

munkanélküliségi adatok kistérségi szintű különbségeire és a munkanélküliek 

végzettség szerinti megoszlásának elemzésére is. Az életminőség kistérségi szintű 

különbségeit az egy főre jutó adóköteles személyi jövedelem értékével közelítjük. Ezt 

kiegészítjük a GVI saját becslésének eredményeivel, amely a rejtett gazdaságból 
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származó jövedelmek arányát kísérli meg feltárni. Végül pedig az alkalmazásban 

állók havi bruttó és nettó jövedelmi értékeit viszonyítjuk az országos átlaghoz. 

 

Az utolsó fejezetben a humán tőke jellemzését a demográfiai folyamatok 

bemutatásával egészítjük ki: a természetes szaporodás és a vándorlási egyenleg 

mellett a függőségi ráta alakulása következtetni enged a jövőbeni gazdaságilag aktív 

népesség arányára. A születéskor várható élettartam területi különbségein keresztül 

jól érzékeltethetőek az egészségi állapotban és az egészségügyi infrastruktúrában 

fennálló különbségek. Fontosnak tartjuk bemutatni a lakosság iskolai végzettség 

szerinti összetételét is. Mindez kulcsfontosságú a munkaerő-piaci és gazdasági 

folyamatok értelmezésében, hosszabb távon is. 

  



16 

 

1. Az ország egésze 

1.1. Összefoglalás 
 

A magyarországi településhierarchia csúcsán Budapest található, melyet a 

régióközpontok követnek, a főváros egyfajta ellenpólusaiként funkcionálnak. Sajátos 

a településszerkezete Dél-Dunántúlnak és Észak-Magyarországnak, az aprófalvak 

miatt, illetve az Alföld régióinak a tanyák miatt. 

Magyarország gyorsforgalmi úthálózata napjainkban mintegy 1300 km hosszúságú, 

az utóbbi évtized hálózatbővítési törekvései révén az ország összes 100 ezer főnél 

népesebb városa rendelkezik közvetlen autópálya-felhajtóval. Ugyanakkor az 

országos hálózat még nem terjed ki Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Vas, és 

Veszprém megyékre. Problémát jelent, hogy a gyorsforgalmi úthálózat 

centralizáltsága a fejlesztések nyomán tovább nőtt, ez pedig a főváros gazdasági 

életben amúgy is túlsúlyos szerepét, elszívó hatását is erősíti. 

A gazdasági értéktermelés térszerkezetének alapvonásai közül az egyik 

legfontosabb a főváros kiugróan kedvező helyzete. Ezt bizonyítja, hogy 2010-ben a 

második helyen szereplő Győr-Moson-Sopron megye értékét is majdnem 

kétszeresen múlja felül a fővárosi egy főre jutó GDP. Másik lényeges vonás a 

feldolgozóipar fellegvárainak tekintett észak-dunántúli megyék – Győr-Moson-

Sopron, Fejér, Vas és Zala mellett Pest megye előnye. A rangsor végén Nógrád, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Somogy megyék állnak. Egyrészt tehát 

folyamatosan nő a szakadék a legfejlettebb Budapest és a legelmaradottabb megyék 

között. Az is egyértelmű, hogy a régiók között konvergencia-klubok alakultak ki: 

Közép-Magyarország magasan kiugró értékével, dinamikus növekedésével külön 

egységet képez; a Nyugat-Dunántúl és a felzárkózó Közép-Dunántúl pedig hasonló – 

az ipari konjunktúrától függő, némileg ingadozó – pályán mozog, lassú relatív 

pozícióvesztése csak az elmúlt években indult meg. A maradék négy régió egy, az 

ország átlagos növekedési ütemével lépést tartani képtelen, leszakadó csoportot 

alkot. A rendszerváltozást követő időszakban a kedvezőbb gazdaságstruktúrával, 

fejlett infrastruktúrával rendelkező, jó földrajzi helyzetben lévő térségek tőkevonzó-

képessége volt erős, így elsősorban a nyugati, északnyugati országrészekbe, 

valamint a központi régióba érkezett több befektetés. Az elmaradottabb térségek 
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kezdetektől fennálló forráshiányát alig sikerült oldani, tőkeerős piaci befektetők 

egyelőre jóval ritkábbak a keleti országrészben. A többé-kevésbé ellentétes irányba 

ható, az uniós csatlakozás óta azonban növekvő közösségi források pedig jóval 

alatta maradnak a piacinak. A külföldi érdekeltségű cégek egy lakosra jutó külföldi 

tőkéjét és annak alakulását is vizsgálva a felvázolt regionális pályák meglehetősen 

stabilak, a konvergencia-klubok még markánsabbak. A kibocsátásban és 

foglalkoztatásban nagyobb súllyal bíró jogi személyiségű vállalkozások sűrűsége 

Budapesten és környékén – jelen esetben Pest megyében – a legmagasabb. A fejlett 

gazdasággal és sok külföldi tőkével rendelkező megyékben viszont ennek sűrűsége 

már az országos átlag alatt található, a legalacsonyabb érték pedig a 

legelmaradottabb megyékben jellemző. 

A rendszerváltozást követően az összes régióban rendkívül nagy mértékben 

csökkent a foglalkoztatottak aránya. A ma három legfejlettebb régiónk 

foglalkoztatottsági szintje azonban hamar korrigálta ezt a csökkenést – hiszen e 

régiókban indultak meg a nagy beruházások, melyek következtében növekedni tudott 

a foglalkoztatottság. Foglalkoztatottsági szempontból Közép-Magyarország az 

ország legkiemelkedőbb térsége, kedvező munkaerő-piaci adottságok tapasztalhatók 

Nyugat-Dunántúlon és Közép-Dunántúlon. Az ország további négy régiójára 

összességében jellemző, hogy foglalkoztatási rátájuk nem éri el az 50%-ot, a 

munkanélküliek aránya meghaladja a 10%-ot, és az aktivitási arány is jellemzően 4-

6%-kal kisebb, mint az imént bemutatott három régióban. 

Az országos trendnek megfelelően az összes régió népessége csökkent az elmúlt 

két évtized során, ez alól Közép-Magyarország jelent kivételt, ahol pártízezer fővel 

gyarapodott a népesség. A legnagyobb arányú népességcsökkenést azok a térségek 

szenvedték el, ahol a természetes fogyáson (a születések és halálozások számának 

különbözetén) kívül a vándorlási egyenleg is negatívan alakult. Kimagasló volt 

Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megye 

népességvesztése, ezekben a megyékben 12 év alatt több mint 10%-kal csökkent a 

népesség az ezredforduló adataihoz képest. Budapest lakosságszáma is jellemzően 

csökkent a vizsgált időszakban, ám az utóbbi években csekély gyarapodás volt 

mérhető. Növekedett azonban Győr-Moson-Sopron és Pest megye népessége, 

aminek hátterében számos tényező áll. 
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1.2. Településszerkezet, elérhetőség 
 

Magyarország településszerkezetének kialakulása hosszú történelmi folyamat 

eredménye. A településhierarchia csúcsán Budapest található, melyet a 

régióközpontok követnek, a főváros egyfajta ellenpólusaiként funkcionálnak. 

Regionális szinten a megyeszékhelyek, megyei jogú városok bírnak a legtöbb 

központi funkcióval, így elhelyezkedésük nagyban befolyásolhatja adott térségek 

társadalmi-gazdasági fejlettségét. Amennyiben egy megyeszékhely a megyén belül 

periférikus elhelyezkedésű, gazdasági kisugárzása nem hat az egész megyére, 

esetleg ellenpólusa alakul ki. Erre jó példa Bács-Kiskun megyében Kecskemét 

helyzete, ahol a megye déli részének gazdaságát jobban befolyásolja Baja illetve 

Szeged. Sajátos a településszerkezete Dél-Dunántúlnak és Észak-

Magyarországnak, az aprófalvak miatt, illetve az Alföld régióinak a tanyák miatt. Az 

ezekből fakadó problémák megoldása egyedi, külön kezelendő az országostól. 

Magyarország gyorsforgalmi úthálózata napjainkban mintegy 1300 km hosszúságú, 

aminek több mint a felét 2000 után adták át a forgalomnak. Az utóbbi évtized 

hálózatbővítési törekvései révén az ország összes 100 ezer főnél népesebb városa 

rendelkezik közvetlen autópálya-felhajtóval. Az autópálya-beruházások kiemelkedő 

javulást eredményeztek a Dél-Dunántúl keleti, a Nyugat-Dunántúl déli, valamint az 

Észak-Alföld központi területeinek elérhetőségében. Ugyanakkor az országos hálózat 

még nem terjed ki Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Vas, és Veszprém 

megyékre. Az elérhetőség javulása alapvetően pozitív hatással van az újonnan 

bekapcsolt térségekben élők életkörülményeire, és remélhetőleg a gazdasági 

növekedést is serkenti hosszabb távon. Azonban problémát jelent, hogy a 

gyorsforgalmi úthálózat centralizáltsága a fejlesztések nyomán tovább nőtt, ez pedig 

a főváros gazdasági életben amúgy is túlsúlyos szerepét, elszívó hatását is erősíti. 
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1.1. ábra: A legközelebbi gyorsforgalmi csomópont elérésének átlagos ideje 

Magyarország kistérségeiben, 2011 

 
Adatok forrása: TeIR – 2012.11.27 
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1.3. Gazdasági folyamatok 
 

A gazdasági értéktermelés regionális és megyei különbségeinek bemutatására a 

legkézenfekvőbb megoldás a GDP elemzése. Sajnos azonban csak 1994 óta áll 

rendelkezésre GDP-adat megyei szinten, melyeket a KSH bocsát közre, így a 

piacgazdasági átmenet első, a gazdasági válsággal jellemezhető időszakának 

területi folyamatai a GDP-adatok alapján nem elemezhetők. A térszerkezet 

alapvonásai közül az egyik legfontosabb a főváros kiugróan kedvező helyzete. Ezt 

bizonyítja, hogy 2010-ben a második helyen szereplő Győr-Moson-Sopron megye 

értékét is majdnem kétszeresen múlja felül a fővárosi egy főre jutó GDP. Másik 

lényeges vonás a feldolgozóipar fellegvárainak tekintett észak-dunántúli megyék – 

Győr-Moson-Sopron, Fejér, Vas és Zala mellett Pest megye előnye. A rangsor végén 

Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Somogy megyék állnak. Ezt, a jelenlegi 

helyzetet mutatja be a 2. ábra. 

 

1.2. ábra: Az egy lakosra jutó GDP az országos átlag százalékában, 2010 

 

Adatok forrása: KSH Stadat - 2012.11.21. 

 

1994-től megvizsgálva a területi folyamatokat, szintén néhány fontos következtetés 

vonható le. Az 1990-es évek második felétől megszilárduló új gazdasági térszerkezet 

nagytérségi szinten rendkívül stabilnak tűnik. A gazdasági fejlettség országon belüli 
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területi differenciái egyik évről a másikra alapvetően nem változnak meg, mivel azok 

hátterében nem, vagy csak lassan változó tényezők állnak, mint pl. földrajzi helyzet, 

elérhetőség, a népesség iskolázottsága, a gazdaság struktúrája vagy történelmi 

hagyományai. 

 

1.3. ábra: Egy lakosra jutó GDP 1994-2010 (az országos átlag százalékában)* 

 

Megjegyzés: Az adatok időbeli összehasonlítása csak korlátozottan lehetséges a módszertani 

változások okán 

Adatok forrása: 1994: TeIR, 1995-1999: Teáor '03, KSH Tájékoztatási adatbázis, 2000-2010: Teáor 

'08 KSH Stadat - 2012.11.21. 

 

Egyrészt tehát folyamatosan nő a szakadék a legfejlettebb Budapest és a 

legelmaradottabb (Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg) megyék között. Az is 

egyértelmű, hogy a régiók között konvergencia-klubok alakultak ki (2. ábra): Közép-

Magyarország magasan kiugró értékével, dinamikus növekedésével külön egységet 

képez; a Nyugat-Dunántúl és a felzárkózó Közép-Dunántúl pedig hasonló – az ipari 

konjunktúrától függő, némileg ingadozó – pályán mozog, tartja pozícióját. A maradék 

négy régió egy, az ország átlagos növekedési ütemével lépést tartani képtelen, 

leszakadó csoportot alkot, ahol a klub tagjai egyre közelebb kerülnek egymáshoz. 
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A legnagyobb visszaesés Békés megyét jellemzi, ahol 1994-ben az értéktermelő-

képesség az országos átlagérték négyötödén állt, 2010-re 24 százalékpontot zuhant. 

Ehhez közelít még Csongrád és Tolna 20 százalékpont feletti zuhanása. 

A legnagyobb előrelépést a főváros kisugárzó gazdasági hatásából profitáló Pest 

megye tette meg: 1994 és 2010 között a 16.-ról az 5. helyre lépett elő. Szintén 

nagyot lépett előre Komárom-Esztergom megye, amely 1994-ben a transzformációs 

válság végére a 11. helyre került, de 2005-re a vidéki rangsorban is – mintegy 20 év 

szünet után – újra az élen állt, de később Győr-Moson-Sopron megye visszavette 

vezető helyezését. 

Az 1994 és 2010 között a következő szakaszokat érdemes vizsgálni a GDP megyei 

volumenéhez kapcsolódóan: 1994-2000, 2000-2005, 2005-2008 és végül 2008 után 

a válság éveit. 

 

1.1. táblázat: A GDP évi átlagos növekedési üteme 1994-2010 

  1994-2008 1994-2000 2000-2005 2005-2008 2008-2010 

Közép-Magyarország 4,01% 3,07% 5,66% 3,18% -1,87% 

Nyugat-Dunántúl 2,89% 4,85% 1,80% 0,87% -1,44% 

Közép-Dunántúl 3,46% 4,81% 3,84% 0,20% -4,84% 

Dél-Dunántúl 1,34% 0,85% 2,28% 0,74% -3,49% 

Dél-Alföld 1,36% 1,01% 2,34% 0,43% -4,84% 

Észak-Alföld 1,83% 1,16% 3,48% 0,47% -2,85% 

Észak-Magyarország 1,97% 1,66% 4,29% -1,18% -4,83% 

Ország 2,99% 2,70% 4,17% 1,62% -2,81% 

Budapest nélkül 2,66% 2,69% 3,83% 0,68% -3,32% 
 

Halványzölddel kiemelve az országos átlagot meghaladó értékek  

Adatok forrása: becslés Magyarország Nemzeti Számlái (KSH) alapján 

 
A GDP növekedési ütemét bemutató táblázat jól érzékelteti, hogy az ezredforduló 

után a kiegyenlítődés jelei mutatkoznak. Mindezek ellenére a gazdasági növekedés 

térben továbbra is koncentrált, a főváros és környéke kiemelkedően jól szerepel. 

A térbeli struktúra módosulása a legdinamikusabb megyék körének átalakulásával 

összegezhető. Míg korábban az országos átlagnál gyorsabban egyértelműen a 

fejlettebb, a Dunántúlon összefüggő térséget alkotó megyék és a főváros 

(sorrendben Győr-Moson-Sopron, Fejér, Vas, Budapest, Veszprém, Komárom-

Esztergom, Pest) gazdasága növekedett, 2000 után ezek egy része a növekedés 

sereghajtóivá vált, döntően a korábbi ipari dinamika kifulladásának és egyes 
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multinacionális cégek (pl. IBM Székesfehérvárról történő) kivonulásának 

köszönhetően. A kivételt Komárom-Esztergom és Pest megyék jelentik, valamint a 

főváros előnyös helyzete szintén megmaradt. Az ezredfordulót követően új térségek, 

a rendszerváltozás talán legnagyobb vesztesei jelentek meg az átlagosnál 

dinamikusabban növekvő megyék között (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg). De javított korábbi helyzetén az Alföld valamennyi 

megyéje, valamint Zala is. Az időszak egészét azonban egyelőre még inkább a 2000 

előtti folyamatok határozzák meg. Az ezredforduló utáni sajátos kiegyenlítődés, a 

vidéken belüli homogenizálódás lényeges eleme a fejlettebb térségek (Győr-Moson, 

Fejér, Vas) visszaesése, valamint Komárom-Esztergom és Pest megyék előretörése. 

2005 után továbbra is érvényes, hogy Budapest és Pest megye az átlagosnál 

dinamikusabban fejlődik a teljes időszak alatt. Közép-Magyarországot leszámítva 

viszont az összes régióban rendkívül lelassult a gazdasági növekedés, Észak-

Magyarország pedig recesszióba került a válság előtt. Összességében tehát a 

rendszerváltozást követő gazdasági visszaesés következtében módosult a fejlettségi 

térszerkezet, ám az ezredfordulóra újra stabilizálódott a térstruktúra, az utóbbi 

évtizedben lényegi változás, átrendeződés nem történt, a recesszió is csupán a 

térségi növekedési pályák módosulását, az egyenlőtlenségek mértékének átmeneti 

csökkenését eredményezte. 

A válság hatására a globális piacokhoz erősebben kapcsolódó fejlettebb régiókban 

jelentősebb változások mentek végbe, mint a kevésbé fejlettekben. Budapest 

fajlagos GDP csökkenése alig volt érezhető. A másik két legfejlettebb megyében – 

Győr-Moson-Sopronban és Komárom-Esztergomban azonban jelentős mértékű volt 

a visszaesés. Előbbi gazdasága viszont rugalmasabban reagált, 2010-ben az egyik 

legnagyobb GDP növekedés Győr-Moson-Sopron megyében történt. Ezzel szemben 

Komárom-Esztergomban a fellendülés nem volt olyan mértékű, és a közelmúlt ipari 

leépítései a gazdasági teljesítményére várhatóan ismételten negatív hatással 

lesznek. 

2008 és 2010 közötti az összes régióban csökkent a GDP fajlagos értéke, a változás 

egyedül Győr-Moson-Sopron megyében volt pozitív. Ennek ellenére a legkisebb 

visszaesés Közép-Magyarországban volt, de Nyugat-Dunántúl átlaga is kedvezőbb, 

mint az országos helyzet.  

Ezek alapján megállapítható, hogy a válság tovább fokozta a fejlett és fejletlen 

területek közti egyenlőtlenségeket. A legnagyobb különbség a fővárosi agglomeráció 
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és az ország többi része között tapasztalható. A regionális szinten jól megragadható 

markáns nyugat-kelet lejtő mellett az ezredforduló után egy enyhébb észak-dél 

ellentét is kezd kirajzolódni; a központi és az északnyugat-dunántúli régiók előnye jól 

mérhető. 

A nemzetgazdasági beruházások jelentőségét mutatja, hogy nagyságuk évente a 

magyar GDP egyötödét teszik ki. De a beruházások nem csak a jelen állapotban 

lehetnek gazdaságélénkítő-hatásúak, hanem a jövő termelő-tevékenységének az 

alapjait is megteremtik, illetve bővítik; természetesen abban az esetben, ha a 

beruházások megfelelő szerkezetben és megalapozottan mennek végbe. A 

versenyképesség fenntartásának is egyik lényeges eleme a megújuló beruházás, 

egyrészt a termelőeszközök fejlesztésén keresztül, másrészt mert hosszú távon 

maga után vonja a humán erőforrás fejlesztését is. 

A rendszerváltozást követő időszakban a kedvezőbb gazdaságstruktúrával, fejlett 

infrastruktúrával rendelkező, jó földrajzi helyzetben lévő térségek tőkevonzó-

képessége volt erős, így elsősorban a nyugati, északnyugati országrészekbe, 

valamint a központi régióba érkezett több befektetés. Az elmaradottabb térségek 

kezdetektől fennálló forráshiányát alig sikerült oldani, tőkeerős piaci befektetők 

egyelőre jóval ritkábbak a keleti országrészben. A többé-kevésbé ellentétes irányba 

ható, az uniós csatlakozás óta azonban növekvő közösségi források pedig jóval 

alatta maradnak a piacinak. Így az ezredforduló után sem változott alapvetően az 

egy főre jutó beruházások területi képe, amit a válság csak átmenetileg és kis 

mértékben módosított. A legtöbb beruházás volumenében és fajlagosan is a 

fővárosban valósul meg, többek között a 4-es metró építése miatt sem várható ebben 

változás. A legkisebb, az országos átlag felét jelentő értékkel Nógrád megye 

jellemezhető.  
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1.4. ábra: A beruházások egy főre jutó teljesítményértéke (Ft), 2010 

 

Adatok forrása: KSH Stadat - 2012.11.23  

 

A beruházások mellett érdemes a külföldi érdekeltségű cégek egy lakosra jutó 

külföldi tőkéjét és annak alakulását is vizsgálni. Az ez alapján felvázolható regionális 

pályák meglehetősen stabilak, a konvergencia-klubok még markánsabbak. A 

központi régió dominanciája vitathatatlan, mellette a két fejlett dunántúli régiókban 

nőtt meg a külföldi tőke, melynek hatására az ország egészéhez viszonyított 19 

megye átlaga is nőtt. A régiókon belül is egyenlőtlen a külföldi tőke érkezése, a 

nagyvárosi térségek hegemóniája jellemző, ami azonban egyáltalán nem magyar 

specialitás. A külföldi tőkebefektetések hatása ugyanakkor a városokon túl is érezteti 

hatását Erre jó példa, a már a beruházásoknál is említett Kecskemét, ahol a 

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary betelepülése az egész megye értékét 

javította. 
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1.5. ábra: A külföldi érdekeltségű vállalatok egy lakosra jutó külföldi tőkéje az 

országos átlag (1,65m Ft) százalékában 

 
 

Adatok forrása: KSH Stadat – 2012.11.26. 

 
Az ország Bruttó Hozzáadott Értékéből jelentős részesedése van az iparnak, az ipari 

termelés pedig sokkal jobban lokalizálható, mint a szolgáltatások, ezért ennek 

részletesebb vizsgálatára is sor kerül.  

Az országosan éves szinten jellemző változásához képest 5 százalékpontos sávban 

mozgott a legtöbb régió értéke. Ez alól két kivétel volt, mindkettő a 2000-es évek 

közepén. Az átlagtól jelentős mértékű, pozitív eltérés tapasztalható Közép-Dunántúl 

régiója tekintetében, azon belül is Komárom-Esztergom megyében. Itt ekkor zajlott 

az ipari boom, évi 10%-os gazdasági növekedés mellett. A másik jelentős, országos 

trendtől való eltérés Dél-Dunántúlon volt tapasztalható, azon belül is leginkább 

Somogy megyében a Flextronics leépítései miatt. 
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1.6. ábra: Az ipari termelés volumenindexei (előző év=100%) 

 

Adatok forrása: KSH Stadat - 2012.11.23. 

 
A vállalkozásdemográfiai mutatók megyei szintű összevetésekor elsőként a 

gazdálkodási forma szerint érdemes vizsgálódni. A kibocsátásban és 

foglalkoztatásban nagyobb súllyal bíró jogi személyiségű vállalkozások sűrűsége 

Budapesten és környékén – jelen esetben Pest megyében – a legmagasabb. A fejlett 

gazdasággal és sok külföldi tőkével rendelkező megyékben viszont ennek sűrűsége 

már az országos átlag alatt található, a legalacsonyabb érték pedig a 

legelmaradottabb megyékben jellemző. A jogi személyiséggel nem rendelkező 

vállalkozások sűrűsége ezzel szinte pont ellentétes, a legmagasabb a főleg 

mezőgazdasági jellegű megyékben. 

  

  

60

70

80

90

100

110

120

130

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl

Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld

Dél-Alföld Ország összesen



28 

1.7. ábra: Regisztrált vállalkozások 1000 lakosra jutó száma gazdálkodási forma 

szerint, 2010 (100=országos átlag) 

 

Adatok forrása: KSH T-STAR, Erőforrástérkép 2012.11.23 
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1.4. Foglalkoztatás alakulása 
 

Magyarországon 2000-ben 3 millió 856 ezer foglalkoztatottat tartottak nyilván, ami az 

aktív korú lakosságnak közel felét jelentette. A rendszerváltozást követően az összes 

régióban rendkívül nagy mértékben csökkent a foglalkoztatottak aránya. A ma három 

legfejlettebb régiónk foglalkoztatottsági szintje azonban hamar korrigálta ezt a 

csökkenést – hiszen e régiókban indultak meg a nagy beruházások, melyek 

következtében növekedni tudott a foglalkoztatottság. Dél-Dunántúl és Dél-Alföld 

esetében azonban a rendszerváltozás utáni visszaesés szintjén maradt a 

foglalkoztatottak aránya, ami nagyjából megegyezik Észak-Alföld és Észak-

Magyarország értékével. Itt azonban 1992-ben jóval alacsonyabb volt az arány, s az 

1997-es év 40%-os minimumához képest valamelyest javult a helyzet. 

2000 és 2011 között az aktivitás jellemzően javult, aránya tizenegy év alatt 53%-ról 

56%-ra emelkedett, ugyanakkor a foglalkoztatottak aránya csekélyebb mértékben 

növekedett, gyakorlatilag 49-51% között stagnált. Ennek eredményeként a gazdasági 

aktivitás fokozódása a munkanélküliek arányának növekedésével járt együtt, ami a 

megfigyelt időszakban a duplájára nőtt országos szinten.  

Az ország régiói közül Közép-Magyarország emelkedik ki, hiszen a 

foglalkoztatottaknak mind abszolút számában, mind az aktív korú népességhez 

viszonyított arányában itt tapasztalhatóak a legmagasabb értékek. A régió gazdasági 

ereje, foglalkoztatási és gazdasági szerkezete nem hasonlítható össze más 

régióéval, összességben Közép-Magyarország az ország egypólusú gazdaságának 

központja. Kedvező földrajzi fekvésének, valamint a népesség átlagos képzettségi 

szintjében tapasztalható csekély előnyének köszönhetően kedvező munkaerő-piaci 

adottságok tapasztalhatók Nyugat-Dunántúlon és Közép-Dunántúlon. Az ország 

további négy régiójára összességében jellemző, hogy foglalkoztatási rátájuk nem éri 

el az 50%-ot, a munkanélküliek aránya meghaladja a 10%-ot, és az aktivitási arány is 

jellemzően 4-6%-kal kisebb, mint az imént bemutatott három régióban. A 

konvergencia klubok tehát a foglalkoztatási szint alapján is érzékelhetőek (8. ábra) 

Bár az elmúlt évtizedek infrastrukturális fejlesztései (elsősorban az autópálya-

építések) főleg a kedvezőtlenebb helyzetben lévő régiókban valósultak meg, a 

foglalkoztatás helyzete érdemben nem javult ezen beruházások hatására. Általános 

probléma a népesség alacsony képzettsége, ami a községekben markánsabb 

gondként jelentkezik. 
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1.8. ábra: A régiók foglalkoztatási arányának alakulása, 1992-2011* 

 

Megjegyzés: Az adatok időbeli összehasonlítása csak korlátozottan lehetséges a módszertani 

változások okán 

Adatok forrása:1992-1999: saját számítás, 2000-2011: KSH Stadat – 2012.11.23. 

 

A 2008. évi gazdasági válság az országot érzékenyen érintette; a munkanélküliségi 

ráta több mint 2 százalékponttal nőtt, és azóta is 10% feletti arányt mutat, 

ugyanakkor a foglalkoztatottak aránya közel ekkora mértékben esett vissza, 2009 óta 

nem éri el az 50%-ot. Az ország régiói közül Nyugat-Dunántúlon és Közép-

Dunántúlon okozta a válság a legnagyobb visszaesést a foglalkoztatásban 2007-hez 

képest, ám pozitív fejleményként említhető, hogy 2011-ben mindkét régióban nőtt a 

foglalkoztatottak aránya és csökkent a munkanélküliség. Ezzel szemben kevéssé volt 

a válságban érintett a Dél-Dunántúl, a Dél-Alföld, és Észak-Magyarország 

foglalkoztatási helyzete, mindamellett a munkanélküliség mindhárom régióban nőtt 

2008 óta, és javulás az utóbbi években sem mutatkozott. 
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1.2. táblázat: Az aktivitás, a foglalkoztatás, és a munkanélküliség helyzete 

  Foglalkoztatottak száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Köz.-Mo. 1173 1178 1190 1206 1226 1239 1241 1249 1247 1239 1229 1243 

Köz.-D.túl 446 451 457 476 455 460 466 467 459 435 433 447 

Ny.-D.túl 431 430 436 426 425 426 428 434 425 409 404 412 

D.-D.túl 358 353 349 358 351 354 351 335 336 338 342 334 

É.-Magyaro. 430 429 430 437 431 419 423 424 410 397 392 387 

É.-Alföld 509 516 512 534 524 517 530 522 513 489 498 507 

D.-Alföld 509 511 497 485 489 488 491 495 490 476 483 481 

Magyaro. 3856 3868 3871 3922 3900 3902 3930 3926 3879 3782 3781 3812 

               

  Munkanélküliek száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Köz.-Mo. 64,4 53,1 48,9 50,7 58,3 67,4 66,7 62,1 60,2 87,6 120,5 119,4 

Köz.-D.túl 22,7 20,5 24,1 22,9 27 30,9 30,1 24,6 28,4 44,4 49,5 46,1 

Ny.-D.túl 19 18,6 18,3 20,5 20,6 26,8 26,1 22,8 22,1 38,5 40,9 32,8 

D.-D.túl 30,4 29,6 29,8 30,8 27,5 34,1 34,7 37,2 38,6 41,8 46,9 48,4 

É.-Magyaro. 48 39,6 41,6 47 46,2 49,7 52,3 59,4 63,3 71 75,1 77,5 

É.-Alföld 51,5 43,5 43,3 38,7 40,6 51,6 65,1 63,2 69,7 81,1 84,6 86,4 

D.-Alföld 27,7 29,2 32,8 33,9 32,7 43,4 41,8 42,6 46,9 56,3 57,2 57,3 

Magyaro. 264 234 239 245 253 304 317 312 329 421 475 512 

               

  Gazdaságilag aktív népesség száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Köz.-Mo. 1237 1231 1239 1256 1285 1306 1308 1311 1307 1327 1349 1362 

Köz.-D.túl 469 472 481 499 482 490 497 491 488 480 483 494 

Ny.-D.túl 450 449 455 446 445 452 454 457 447 447 445 445 

D.-D.túl 389 383 378 389 378 388 386 372 374 380 389 382 

É.-Magyaro. 478 469 472 484 477 468 475 484 474 468 468 464 

É.-Alföld 560 560 556 573 564 569 595 585 583 570 582 594 

D.-Alföld 537 540 530 519 521 531 533 538 537 532 540 538 

Magyaro. 4120 4102 4109 4166 4153 4205 4247 4238 4209 4203 4256 4280 

               

  Gazdaságilag inaktív népesség száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Köz.-Mo. 958 959 950 930 892 885 900 911 924 933 935 939 

Köz.-D.túl 385 385 378 362 366 366 358 362 368 371 368 349 

Ny.-D.túl 322 324 319 327 333 324 319 320 327 326 330 328 

D.-D.túl 376 381 383 369 377 363 359 371 370 353 339 346 

É.-Magyaro. 505 512 505 487 490 492 480 465 465 456 447 438 

É.-Alföld 606 607 610 590 599 590 563 566 563 565 546 531 

D.-Alföld 508 502 509 514 512 498 496 485 485 482 466 466 

Magyaro. 3660 3670 3653 3579 3568 3517 3475 3481 3502 3487 3431 3396 

  
 
              

  Aktivitási arány (%) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Köz.-Mo. 56,4 56,2 56,6 57,5 59 59,6 59,2 59 58,6 58,7 59,1 59,2 

Köz.-D.túl 54,9 55,1 56 58 56,9 57,2 58,1 57,6 57 56,4 56,7 58,6 

Ny.-D.túl 58,3 58,1 58,8 57,7 57,2 58,3 58,7 58,8 57,8 57,8 57,4 57,6 

D.-D.túl 50,9 50,2 49,7 51,3 50,1 51,6 51,8 50,1 50,3 51,8 53,5 52,5 
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É.-Magyaro. 48,6 47,8 48,3 49,8 49,3 48,8 49,8 51 50,4 50,7 51,1 51,5 

É.-Alföld 48 48 47,7 49,3 48,5 49,1 51,4 50,8 50,8 50,2 51,6 52,8 

D.-Alföld 51,4 51,8 51 50,3 50,5 51,6 51,8 52,6 52,5 52,4 53,7 53,6 

Magyaro. 53 52,8 52,9 53,8 53,8 54,5 55 54,9 54,6 54,7 55,4 55,8 

               

  Foglalkoztatási arány (%) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Köz.-Mo. 53,4 53,8 54,4 55,1 56,3 56,6 56,2 56,2 55,9 54,8 53,8 54 

Köz.-D.túl 52,3 52,7 53,2 55,3 53,7 53,6 54,6 54,7 53,7 51,1 50,9 53,1 

Ny.-D.túl 55,9 55,7 56,4 55,1 54,5 54,8 55,3 55,8 54,9 52,8 52,1 53,4 

D.-D.túl 46,9 46,3 45,8 47,2 46,4 47,1 47,1 45,1 45,1 46,1 47 45,9 

É.-Magyaro. 43,7 43,8 44,1 45 44,6 43,6 44,3 44,7 43,7 43 42,9 42,9 

É.-Alföld 43,6 44,2 43,9 45,9 45 44,7 45,8 45,3 44,8 43,1 44,1 45,1 

D.-Alföld 48,7 49 47,8 47 47,3 47,4 47,7 48,4 47,9 46,9 48 47,9 

Magyaro. 49,6 49,8 49,9 50,6 50,5 50,5 50,9 50,9 50,3 49,2 49,2 49,7 

               

  Munkanélküliek aránya (%) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Köz.-Mo. 5,2 4,3 3,9 4 4,5 5,2 5,1 4,7 4,6 6,6 8,9 8,8 

Köz.-D.túl 4,8 4,3 5 4,6 5,6 6,3 6,1 5 5,8 9,3 10,3 9,3 

Ny.-D.túl 4,2 4,1 4 4,6 4,6 5,9 5,7 5 4,9 8,6 9,2 7,4 

D.-D.túl 7,8 7,7 7,9 7,9 7,3 8,8 9 10 10,3 11 12,1 12,7 

É.-Magyaro. 10,1 8,5 8,8 9,7 9,7 10,6 11 12,3 13,4 15,2 16 16,7 

É.-Alföld 9,2 7,8 7,8 6,8 7,2 9,1 10,9 10,8 12 14,2 14,5 14,5 

D.-Alföld 5,2 5,4 6,2 6,5 6,3 8,2 7,8 7,9 8,7 10,6 10,6 10,6 

Magyaro. 6,4 5,7 5,8 5,9 6,1 7,2 7,5 7,4 7,8 10 11,2 10,9 

 

Adatok forrása: KSH Stadat – 2012.11.23. 
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1.5. Demográfiai folyamatok 
 

Magyarország népessége 1990 és 2012 között 10 millió 375 ezerről 9 millió 958 

ezerre csökkent. Az országos trendnek megfelelően az összes régió népessége 

csökkent az elmúlt két évtized során, ez alól Közép-Magyarország jelent kivételt, ahol 

pártízezer fővel gyarapodott a népesség. A legnagyobb arányú népességcsökkenést 

azok a térségek szenvedték el, ahol a természetes fogyáson (a születések és 

halálozások számának különbözetén) kívül a vándorlási egyenleg is negatívan 

alakult. Kimagasló volt Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok és 

Nógrád megye népességvesztése, ezekben a megyékben 12 év alatt több mint 10%-

kal csökkent a népesség az ezredforduló adataihoz képest. Budapest 

lakosságszáma is jellemzően csökkent a vizsgált időszakban, ám az utóbbi években 

csekély gyarapodás volt mérhető. Növekedett azonban Győr-Moson-Sopron és Pest 

megye népessége, aminek hátterében számos tényező áll. Győr-Moson-Sopron 

megyében a rendszerváltást követően számos beruházás valósult meg, amelyek 

munkaerőigényét a helyi népesség nem tudta kiszolgálni. A jelentkező munkaerő-

kereslet az odavándorlók számának növekedését okozta. Ehhez hasonló okokból 

mutatkozott vándorlási nyereség Fejér megye központi, és Komárom-Esztergom 

megye északi és keleti térségeiben is. Pest megye népességnövekedése jórészt 

Budapest szuburbanizációjának következménye, ami azért is előnyös demográfiai 

szempontból, mert az aktív korúakon belül is elsősorban a fiatalabb korosztálybéliek 

döntenek a lakóhely-változtatás mellett, így a kiköltözők céltelepülésein a lakosság 

korösszetétele is javul. Ez pedig a születések számának növekedésében is gyakran 

megmutatkozott. Szuburbanizációs folyamatok az ország más nagyvárosaiban is 

beindultak, így vándorlási nyereség érte többek között Debrecen, Szeged, és Győr 

környékének népességét is. 
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1.9. ábra: Magyarország kistérségeinek népmozgalmi tényezői 

 

Adatok forrása: KSH T-STAR, Erőforrástérkép 2012.11.23. 

  



35 

2. Dél-alföldi régió 

2.1. Összefoglalás 
 
A keleti országrészen belül a Dél-alföldi régió gazdasági fejlettsége a legmagasabb, 

de pozíciója folyamatosan romlik. A folyamat különösen igaz Békés megyére, de 

Csongrád megye gazdasági és társadalmi helyzete is sokat romlott. 

A régió településszerkezetét a mezővárosi jelleg jellemzi, a központi funkcióval 

rendelkező települések megfelelően lefedik a terület. Viszont a régióban, különösen 

Bács-Kiskun megye egyes részein magas a külterület népesség aránya – a tanyasi 

életből adódó problémák nagy része megoldásra vár. A régió térségeinek 

gyorsforgalmi elérési ideje sokat javult a közelmúltban, Békés megyét azonban 

továbbra sem érinti autópálya. 

Az országos átlaghoz képest a régió mindhárom megyéjében csökkent a fajlagos 

GDP aránya, mivel a növekedés üteme az országostól szinte folyamatosan elmaradt. 

Ennek következtében a megyék egy lakosra jutó GDP sorrendjében Békés és 

Csongrád megye pozícióvesztése volt a legjelentősebb (6-6 helyet veszíttettek 1994 

óta). A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kecskemétre történő beruházásai és 

megjelenő külföldi tőkéje okozta az egyetlen jelentősebb pozitív változást a régióban. 

A rendszerváltozás óta százezer fővel csökkent a régió népessége, számában és 

arányában a legnagyobb fogyást Békés megye szenvedte el. A foglalkoztatási arány 

mindhárom megyében 48% körüli, a munkanélküliség tekintetében kisebb eltérések 

vannak. Csongrád megyében a munkanélküliek aránya az országosnál kedvezőbb, 

Bács-Kiskunban azzal nagyjából megegyező, ezzel szemben Békés megyében 

magasabb. A tartós munkanélküliség rátájában is hasonló területiség figyelhető meg. 

A lakosság képzettség szerinti megoszlása is kedvezőbb Csongrádban, de a 

községek lényeges elmaradást mutatnak mind régiós, mind országos 

összehasonlításban. 

A lakosság jövedelmi helyzete alapján is a Csongrád megyéhez tartozó érték a 

legkedvezőbb, de ez az országos átlagot így is alulmúlta. A be nem vallott 

jövedelmek viszont az egész régióban magasak, Bács-Kiskun megye pedig még 

ebből külön kiemelkedik. 
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2.2. Településszerkezet, elérhetőség 
 
A Dél-Alföld – Közép-Magyarország után – a legkisebb településállománnyal 

rendelkező régió: az ország településeinek 8,1 százaléka található itt. A Nagyalföldre 

jellemző mezővárosias (és tanyás) településszerkezet a régiót az Észak-Alfölddel 

teszi hasonlatossá: 254 egységet számláló településállományának csupán 

egyötödén nem éri el a lakosságszám az ezer főt, ugyanakkor az ötezer főnél 

népesebb települések aránya is hasonló érték körül alakul, ami az országos átlagot 

messze felülmúlja. 

 

2.1. táblázat: Településnagyság-kategóriák Dél-Alföldön és megyéiben 

    Településnagyság-kategóriák (fő) 

  
  <200 

200-
500 

500-
1e 

1e-
2e 

2e-
5e 

5e-
10e 

10e-
20e 

20e-
50e 50e< n 

Dél-
Alföld 

településszám 
(db) 3 23 35 69 75 27 11 8 3 254 

régión belüli 
eloszlás (%) 1,2 9,1 13,8 27,2 29,5 10,6 4,3 3,1 1,2 100 

országos 
részesedés (%) 0,8 3,3 5,2 10,9 15,8 20,8 13,1 19,5 15,8 8,1 

Bács-
Kiskun 

településszám (db) 2 7 19 37 35 10 5 3 1 119 

megyén belüli 
eloszlás (%) 1,7 5,9 16,0 31,1 29,4 8,4 4,2 2,5 0,8 100 

országos 
részesedés (%) 0,5 1,0 2,8 5,9 7,4 7,7 6,0 7,3 5,3 3,8 

Békés 

településszám (db) 1 7 11 20 16 12 5 2 1 75 

megyén belüli 
eloszlás (%) 1,3 9,3 14,7 26,7 21,3 16,0 6,7 2,7 1,3 100 

országos 
részesedés (%) 0,3 1,0 1,6 3,2 3,4 9,2 6,0 4,9 5,3 2,4 

Csongrád 

településszám (db) 0 9 5 12 24 5 1 3 1 60 

megyén belüli 
eloszlás (%) 0,0 15,0 8,3 20,0 40,0 8,3 1,7 5,0 1,7 100 

országos 
részesedés (%) 0,0 1,3 0,7 1,9 5,0 3,8 1,2 7,3 5,3 1,9 

 

Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis – 2012.11.23 

 

A régió legnagyobb területű megyéje Bács-Kiskun megye, ahol 119 település fekszik. 

A megye egyetlen megyei jogú városa Kecskemét, 114 ezer fős lakosságával az 

ország 8. legnépesebb városa, a térség északi határánál terül el. A megye nagy 

kiterjedése és a székhely excentrikus elhelyezkedése lehetővé tette a középvárosi 

szint megerősödését. A megye második legnépesebb városa, Baja a terület 

délnyugati felében található, 1920 és 1950 között csonka Bács-Bodrog vármegyének 
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székhelye volt, és a településhálózatban ma is meghatározó szerepet tölt be. 

Kiskunhalas és Kiskunfélegyháza a megye középső részeire fejt ki térformáló hatást, 

míg Kalocsa a kulturális és vallási életben vált központi településsé. Csongrád 

megye városhálózati sajátsága, hogy két megyei jogú várossal is rendelkezik; a 

megyeszékhely Szeged, amely 170 ezer fős lakosságával az ország harmadik 

legnagyobb városa 2010 óta (megelőzve Miskolcot), valamint a 47 ezer lelket 

számláló Hódmezővásárhely. Mindezeken túlmenően Szentes és Makó népessége is 

meghaladja a 20 ezer főt. A megye tiszántúli területeinek városodottsága nagyobb, 

mint a megye nyugati részein, amelynek városai kisebb méretűek, fiatalabbak, 

Mórahalom esetében a településsé válás is csupán a huszadik század közepén ment 

végbe. Békés megye központi térségében fekszik a megyeszékhely Békéscsaba, 

valamint a megye második legnagyobb városa Gyula. A megye településeinek 

harmada városi rangú, ugyanakkor a 10 ezer főnél kisebb lakosú városok 

dominálnak, főleg a megye északi, északkeleti, és déli térségeiben. A már említett 

városokon kívül Orosháza, Békés, Szarvas, Gyomaendrőd tartozik a jelentősebbek 

közé.  

A Dél-Alföld elérhetőségi viszonyai alapján a rosszabb adottságú régiók közé 

sorolható. A megyeszékhelyek elérhetősége az ország e régiójában a legrosszabb; 

átlagosan 47 percet kell utazni a megyeközpontig. Különösen kedvezőtlen Bács-

Kiskun megye Bajai, Bácsalmási, Jánoshalmi, Kiskunhalasi és Kalocsai 

kistérségének elérhetősége, amelyekről Kecskemét elérése átlagosan egy óránál 

nagyobb időt vesz igénybe.  
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2.1. ábra: Legközelebbi gyorsforgalmi csomópont elérésének átlagos ideje a Dél-

Alföld kistérségeiről 

 
Adatok forrása: TeIR – 2012.11.27 
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2.2. táblázat: Gyorsforgalmi-csomópont elérhetőség, illetve megyeszékhely 

elérhetőség átlagos értéke a Dél-Alföld kistérségeiben 

Kistérségek 

Elérhetőség 

Gyorsforgalmi csomópont Megyeszékhely 

(perc) (perc) (perc) (perc) 

2007 2011 2011-2007 2011 

Békéscsabai 115 68 -47 3 

Szegedi 11 2 -10 3 

Kecskeméti 11 7 -4 9 

Békési 116 80 -36 17 

Gyulai 132 78 -53 23 

Mórahalmi 16 17 1 28 

Kisteleki 10 11 1 31 

Hódmezővásárhelyi 46 24 -22 33 

Kiskunfélegyházi 9 5 -3 34 

Sarkadi 109 93 -16 37 

Makói 57 7 -50 37 

Orosházi 78 47 -31 42 

Szarvasi 84 79 -4 44 

Mezőkovácsházi 104 44 -60 47 

Kunszentmiklósi 34 20 -14 47 

Kiskunmajsai 17 22 5 48 

Szeghalmi 84 90 6 50 

Kiskőrösi 38 43 5 52 

Szentesi 46 45 -1 57 

Csongrádi 27 24 -2 59 

Kiskunhalasi 43 45 2 73 

Kalocsai 24 32 8 74 

Jánoshalmai 45 52 8 94 

Bácsalmási 61 55 -5 115 

Bajai 30 30 0 116 

 

Adatok forrása: TeIR – 2012.11.27 

 

A Dél-Alföld elérhetőségi helyzetét alapjaiban befolyásolja az M5-ös autópálya 

vonala, ami a IV., és a X/B jelű Helsinki folyosóként Európa nemzetközi 

közúthálózatának lényeges szakasza. Mindemellett jelentősége a Dél-Alföld 

szempontjából sem elhanyagolható, hiszen összeköttetést biztosít a régió két 

legnépesebb városa között, de egyúttal megteremti a legfejlettebb közúti kapcsolatot 

az ország centrumtérsége felé is. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy Békés megye 

az ország azon megyéinek egyike, ahol nem épült még autópálya, ezért a megye 

szinte valamennyi pontjától legalább egy óra szükséges a legközelebbi felhajtó 

eléréséhez (ez alól a megye délnyugati határterületei jelentenek kivételt az M43 
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megépülése óta). Valamint Bács-Kiskun megye déli, délnyugati térségének 

elérhetősége sem kielégítő, igaz, a Sükösd és Szekszárd között futó Szent László 

híd megépülésével, és az M6-os autópálya 2010-ben átadott szakaszával a térség 

elzártsága enyhült.  

 

2.3. táblázat: Vasútvonalak hossza Dél-Alföldön (2007-2011) 

  

2007 2011 

országos 
építésű normál 
nyomtávú (km) 

ebből: 
vasútsűrűség 
(km/100km

2
) 

országos 
építésű normál 
nyomtávú (km) 

ebből: 
vasútsűrűség 
(km/100km

2
) működtetett 

vonalhossz 
működtetett 
vonalhossz 

Bács-Kiskun 687 687 8,1 463 463 5,5 

Békés 433 433 7,7 437 437 7,8 

Csongrád 340 334 7,8 310 310 7,3 

Dél-Alföld 1 460 1 454 7,9 1210 1209 6,6 

 

Adatok forrása: KSH Stadat – 2012.11.25 

 

  



41 

2.3. Gazdasági folyamatok 
 
2010-ben a régióban keletkezett elő az országos GDP kevesebb, mint kilenc 

százalékát, az egy főre eső GDP értéke pedig megközelítőleg 1,7 millió Ft volt, ami 

az országos átlag csupán kétharmada. Mindkét mutató esetében a Dél-Alföld az 

ötödik a régiók közül, ezek alapján pedig az ország gazdaságilag kevésbé fejlett 

területei közé sorolható. Ez az állítás pedig érvényes már a rendszerváltozás előtti 

évekre, sőt, az elmúlt évtizedben szinte folyamatos volt a leszakadás az országos és 

a vidéki átlagtól. 

 
2.2. ábra: Egy lakosra jutó GDP (az országos átlag százalékában)* 

 

Megjegyzés: Az adatok időbeli összehasonlítása csak korlátozottan lehetséges a módszertani 

változások okán 

Adatok forrása: 1994: TeIR, 1995-1999: Teáor '03, KSH Tájékoztatási adatbázis, 2000-2010: Teáor 

'08 KSH Stadat - 2012.11.21. 

 
Nem csupán a régió egészének relatív fejlettségi pozíciója romlott, hanem ez az 

állítás a régió mindhárom megyéjére egyenként is igaz, de eltérő mértékben. Bács-

Kiskun és Békés megye hasonló egy főre jutó GDP értékről indult, az országos átlag 

80%-a környékéről. Azonban Bács-Kiskun relatív helyzetének visszaesése nem volt 
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olyan nagymértékű és hosszan tartó. Ezzel szemben Békés megyében az egy 

lakosra jutó GDP az országos átlaghoz képest látványosan és folyamatosan 

csökkent. Így a két megye között már közel tíz százalékpontnyi különbség állt fent 

2010-ben, Bács-Kiskun megye javára. Csongrád megye kedvezőbb pozícióból indult, 

hiszen 1994-ben még majdnem elérte az országos átlagot azonban 2010-re ennek 

aránya az országos átlag háromnegyedére csökkent. 

Budapestet kiemelve az összehasonlításból, csupán a 19 megye értékét vizsgálva 

Csongrád épphogy eléri a vidéki átlagot, Békés és Bács-Kiskun ettől jóval elmarad, 

így összességében a régió egy lakosra jutó értéke is alacsonyabb. 1994 és 2010 

között Csongrád és Békés megyét is hat-hat megye előzte meg az egy főre jutó GDP 

rangsorában, ezzel a legtöbb pozíciót vesztő megyéknek számítanak. 

A válság hatására 2008 és 2009 között egy százalékponttal, 2009 és 2010 között 

pedig ennél is többel csökkent az országos átlaghoz viszonyítva a régió egy lakosra 

jutó GDP értéke. Ez azt jelenti, hogy régió gazdaságát erőteljesebben érintette a 

válság, azonban nem egyenlő mértékben a három megyére vonatkozóan. Csongrád 

megye GDP-je ugyan csökkent, de az országos csökkenéshez képest kisebb 

mértékben, így a 2009-ben a relatív pozíciója kis mértékben még javult is. A másik 

két megyében azonban további csökkenés volt tapasztalható. A 2010-es országos 

gazdasági élénkülés viszont Csongrádot pont nem érintette oly mértékben, így a 

régió egészének helyzete tovább romlott. 

Az 1994 és 2010 között, a következő szakaszokat érdemes vizsgálni a GDP megyei 

volumenéhez kapcsolódóan: 1994-2000, 2000-2005, 2005-2008 és végül a 2008 

utáni éveket. 

 

2.4. táblázat: A GDP évi átlagos növekedésének üteme 1994-2010 

  1994-2008 1994-2000 2000-2005 2005-2008 2008-2010 

Bács-Kiskun 2,09% 1,81% 3,00% 1,17% -5,18% 

Békés 0,45% 0,37% 1,03% -0,35% -6,48% 

Csongrád 1,23% 0,66% 2,59% 0,15% -3,32% 

Dél-Alföld 1,36% 1,01% 2,34% 0,43% -4,84% 

Ország 2,99% 2,70% 4,17% 1,62% -2,81% 

Budapest nélkül 2,66% 2,69% 3,83% 0,68% -3,32% 

 

Adatok forrása: becslés Magyarország Nemzeti Számlái (KSH) alapján 
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A GDP növekedési ütemét bemutató táblázat jól érzékelteti, hogy hiába növekedett a 

fenti időszakokban a régió, és mindhárom megyéjének GDP volumene, a növekedés 

üteme mindig elmaradt az országos és a vidéki átlagtól is, ez pedig fokozatos 

pozícióvesztéssel járt. Az is jól látszik, hogy Békés megye gazdasága rendkívül 

lassan növekedett, Csongrád GDP-je nagyjából a régiós átlaggal megegyező 

ütemben. Bács-Kiskun megye gazdasága viszont közelebb volt a vidéki átlaghoz, a 

régió átlagánál gyorsabban nőtt. A válság hatására, 2008 és 2010 között ráadásul 

Dél-Alföld összes megyéjében nagyobb volt a visszaesés, mint az országos átlag. A 

jelenlegi Bács-Kiskunban zajló folyamatok, főként a Mercedes-Benz Manufacturing 

Hungary beruházása, a közeljövőben valószínűsíthetően azzal jár, hogy a megye 

relatív pozíciója megerősödik, az erre utaló jelek a beruházások vizsgálatakor már 

megjelentek. 

2001 és 2007 között a régióba érkező beruházások egy lakosra jutó értéke 191ezer 

forint volt, ami a legalacsonyabb értéknek számít a régiók között. A régióban első 

Csongrád megye értéke is jócskán elmarad mind az országos, mind a vidéki átlagtól. 

Békés és Bács-Kiskun körüli egy főre jutó beruházási teljesítményértékei pedig épp 

hogy felülmúlják a sereghajtó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét.  

A 2008 és 2010 közötti változásokat figyelembe véve azonban pozitív fordulatot 

tapasztalható. 2008-ban még a régióba irányuló beruházások egy főre jutó 

teljesítményértéke az országos átlag kétharmada körül alakultak, ez 2010-re 84%-ra 

nőtt. Azonban ez időszakban Békés megye értéke az országos átlag fele, Csongrádé 

pedig az átlag körüli érték körül mozgott. Igaz utóbbi is csak annak köszönhető, hogy 

az Égáz, Dégáz és a Dunamenti Erőmű összeolvadásából létrejött cég szegedi 

székhelyű. Így kijelenthető, hogy egyedül a Bács-Kiskunba érkező beruházások 

növekedése áll a regionális érték javulásának hátterében, nagy valószínűséggel a 

megyébe ebben az időszakban betelepülő és fejlesztő Mercedes-Benz 

Manufacturing Hungary beruházásainak köszönhetően. Ennek következtében a 

békésihez hasonló értékről 89%-ra nőtt az egy főre jutó beruházások 

teljesítményértéke az országos átlaghoz képest, ami kimagasló mértékű előrelépés. 
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2.3. ábra: A beruházások egy főre jutó teljesítményértéke (Ft), 2010 

 

Adatok forrása: KSH Stadat - 2012.11.23  

 

A beruházások mellett érdemes a külföldi érdekeltségű cégek egy lakosra jutó 

külföldi tőkéjét és annak alakulását is vizsgálni. Ebből az derül ki, hogy regionális 

szinten nem történt változás 2000 és 2010 között, annak ellenére, hogy a vidéki átlag 

növekedett. Megyei szinten viszont jelentős elmozdulások voltak. Egyedüli 

növekedés Csongrádban volt tapasztalható, de a külföldi tőke 2010-ben még itt sem 

érte el a vidéki átlagot. Ráadásul ez a növekedés is a már említett GDF Suez 

felduzzadt tőkeállományának volt köszönhető. Ezzel szemben Bács-Kiskun és Békés 

megye még jobban leszakadt. 2009-ről 2010-re Bács-Kiskunban az egy lakosra jutó 

külföldi tőke ötödével bővült, és a beruházásokból 2010 után is javuló tendenciát fog 

mutatni. 
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2.4. ábra: A külföldi érdekeltségű vállalatok egy lakosra jutó külföldi tőkéje az 

országos átlag (1,65m Ft) százalékában 

 

Adatok forrása: KSH Stadat – 2012.11.26. 

 

A Bruttó Hozzáadott Érték ágazati szerkezete alapján a legszembetűnőbb a 

mezőgazdaság relatív nagy súlya, hiszen mindhárom megyében két-háromszorosa 

az országos átlagénak, ami azt jelenti, hogy 2010-ben itt állították elő az ország 

mezőgazdasági termékeinek közel negyedét. A legjelentősebb értéktermelő ágazat 

azonban az ipar, azon belül is a feldolgozóipar, ami a régió hozzáadott értékének 

egynegyedét adta. Azonban az ország egészének átlaga ettől magasabb érték, ezt 

csak Bács-Kiskun érte el. 

Relatív magas a súlya az építőiparnak, valamint mivel itt található Szeged - mely 

nagy egyetemvárosnak számít – a közigazgatás és oktatás súlya is jelentős. 

Feltűnően alacsony viszont az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág 

szerepe a régió értéktermelésében. 
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2.5. táblázat: A Bruttó Hozzáadott Érték ágazati megoszlása, 2010 

  A C 
B+C+D+

E F 
G+H

+I J K+I L 
M+
N 

O+P+
Q 

R+S+T+
U 

Összes
en 

  Az adott területek részesedése az egyes ágazatok országos össztermeléséből (%) 

Dél-Alföld 22,7 7,9 8,0 10,8 8,4 2,9 5,2 8,4 5,9 10,0 9,6 8,6 

Bács-Kiskun 8,8 3,7 3,4 4,9 3,7 0,9 2,1 3,2 2,0 3,5 3,6 3,4 

Békés 7,3 1,7 1,6 2,1 1,9 0,5 1,3 2,0 1,2 2,8 2,5 2,0 

Csongrád 6,7 2,6 2,9 3,8 2,8 1,6 1,8 3,2 2,6 3,7 3,6 3,1 

  Az egyes gazdasági ágak részesedése az adott terület bruttó hozzáadott értékéből (%) 

Dél-Alföld 9,3 20,4 24,6 5,4 17,2 1,8 2,9 8,8 5,9 20,8 3,3 100 

Bács-Kiskun 9,0 23,5 26,6 6,1 19,0 1,4 3,0 8,4 5,1 18,5 3,0 100 

Békés 12,6 18,3 20,8 4,3 16,5 1,2 2,9 8,7 5,0 24,3 3,6 100 

Csongrád 7,6 18,3 25,0 5,3 15,7 2,7 2,7 9,3 7,3 21,0 3,4 100 

Magyaro. 3,5 22,0 26,5 4,2 17,5 5,3 4,7 8,9 8,6 17,8 2,9 100 

  Az egyes gazdasági ágak relatív súlya az országos átlag arányában (%)   

Dél-Alföld 266 93 93 126 98 34 61 99 69 117 112 
 Bács-Kiskun 256 107 100 143 108 27 63 94 60 104 104 
 Békés 358 83 79 102 94 23 62 97 59 137 122 
 Csongrád 216 83 95 124 90 50 58 104 86 118 115 
 Magyaro. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
  

Megjegyzés: A= Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat; C= Feldolgozóipar; B+C+D+E= Ipar 

összesen; F= Építőipar; G+H+I= Kereskedelem, szállítás és raktározás, vendéglátás; J= Információ, 

kommunikáció; K= Pénzügyi, biztosítási tevékenység; L= Ingatlanügyek; M+N= Üzleti szolgáltatások; 

O+P+Q= Közigazgatás, oktatás, egészségügyi szolgáltatás; R+S+T+U= Egyéb szolgáltatás 

Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis - 2012.11.21 

 

2008-hoz képest a 2010-es gazdaságszerkezetben növekedett a régió építőiparának 

súlya az országos összetermelésből, ez a valóságban viszont azt jelenti, hogy az 

ágazat visszaesése kisebb volt, mint az ország más részeiben. Érdemi növekedés 

egyedül az ingatlanügyek nemzetgazdasági ágban volt. A többiben mind stagnálás 

vagy visszaesés történt, legjelentősebben a mezőgazdaság értéktermelése csökkent. 

A régióban székhelyet választó cégek ugyan nem kizárólagosan a régióban 

működnek, ám székhelyválasztásuk egy megfontolt döntés eredménye. Itt ismét 

megemlíthető a GDF Suez, melynek nyereségéhez hozzájárul a százhalombattai 

erőmű, mégis Szegeden kerül kimutatásra a nyereség. Mégis érdemesnek tartjuk 

közölni az itt bejegyzett, az ország legnagyobb nyereségű cégeinek listáját. Ebből az 

derül ki, hogy inkább Csongrád és Bács-Kiskun megyébe települtek, és a 

legnagyobb cégek fő profilja az energetikához illetve az autóiparhoz kapcsolhatók. 
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2. 6. táblázat: A Dél-Alföld régió legnagyobb nyereségű vállalatai, 2010 

Helyezés Cég Ágazat Megye 

55 EDF Démász Zrt. energiaszolgáltatás Csongrád 

58 EDF Démász Hálózati Kft. energiaszolgáltatás Csongrád 

97 GDF Suez Energia Magyarország Zrt. energiaszolgáltatás Csongrád 

108 Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. autóalkatrész-gyártás Bács-Kiskun 

135 ContiTech Rubber Industrial Kft. gumiipar Csongrád 

138 Legrand Magyarország Zrt. gépgyártás Csongrád 

192 Mogyi Kereskedelmi Kft. élelmiszeripar Bács-Kiskun 

221 Axiál Kft. autókereskedelem Bács-Kiskun 

249 KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. építőipar Csongrád 

286 ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. gumiipar Csongrád 

 

Adatok forrása: CREDITREFORM Kft.- HVG  2011/41 pp.56-70. 

 

A régió gazdaságában tehát fontos szerepet tölt be az ipari tevékenység mind a 

Bruttó Hozzáadott Érték ágazati megoszlása, mind a legnagyobb vállatok ágazati 

besorolása alapján, noha az ipari kapacitások csekélyebb hányada települt a Dél-

alföldi régióba. 2009-ig az ipari termelés országos volumenindexénél alacsonyabb a 

régió egészének, és általában az egyes megyék értéke is. A válság hatására 2009-

ben az egész országban igen komoly mértékben csökkent az ipari kibocsátás, de 

ennek a visszaesésnek mértéke a Dél-Alföldön kisebb volt. A régió megyéit tehát 

nem érintette oly mélyen a válság. Ez annak is betudható, hogy alacsonyabb volt az 

ipari termelés szintje, és kisebb a globális piacokhoz kapcsolódó vállalkozások súlya. 

Békés megyében 2005-től kezdve folyamatos visszaesés volt tapasztalható. A 2010-

es és 2011-es növekedés azonban a régió egészében ismét elmaradt az országos 

szinttől. Itt is érdemes megjegyezni, hogy a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary 

beruházása következtében 2012-ben vélhetően Bács-Kiskun megyében növekedés 

várható. 
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2.5. ábra: Az ipari termelés volumenindexei (előző év=100%) 

 

Adatok forrása: KSH Stadat - 2012.11.23. 

 

A régió ipari termelésének részesedése az országosból ugyanakkor gyakorlatilag 

változatlan maradt, a megyék esetében viszont érezhető változás történt. Békés 

megyében az ipari termelés 2011-ben a 2001-es szint háromnegyedére zsugorodott, 

Csongrádban kevéssel csökkent, Bács-Kiskuné pedig kevéssel nőtt. 

A vállalkozásdemográfiai mutatók rendelkezésre állnak alacsonyabb területi szintre, 

mivel megyén belül jelentős eltérések, ezeket kistérségi szinten mutatjuk be. 

Elsőként a gazdálkodási forma szerint érdemes vizsgálódni. A kibocsátásban és 

foglalkoztatásban nagyobb súllyal bíró jogi személyiségű vállalkozások sűrűsége 

leginkább a népességszámmal függ össze, így a legnépesebb kistérségek - 

Kecskeméti, Szegedi - rendelkeznek a legmagasabb értékkel. Az általában kisebb 

méretű jogi személyiség nélküli vállalkozások gyakorisága a mezőgazdasági jellegű 

térségekben, így például Mórahalom körzetében magasabb, az országos átlag 

kétszerese fölé emelkedik. 
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2.6. ábra: Regisztrált vállalkozások 1000 lakosra jutó száma gazdálkodási forma 

szerint, 2010 (100=országos átlag) 

 

Adatok forrása: KSH T-STAR, Erőforrástérkép 2012.11.23. 

 

A GVI 1998 óta félévente készíti el vállalati konjunktúra vizsgálatát. A jelenlegi és 

várható üzleti helyzet és várokozások felmérésére irányuló kérdőívre több ezer 

vállalatvezető válaszol minden alkalommal. Az adatfelvétel a legtöbb évben 

lehetőséget nyújt a komplex mutató megyei értékeinek bemutatására. A Dél-Alföldön 

működő vállalkozások üzleti helyzetét és várakozásait gyakorlatilag 1998 óta 

folyamatosan romló tendencia jellemzi. Békés megye komplex mutatójának értéke 

hat éve, Csongrádé pedig a válság óta 0% alatti. Bács-Kiskun megyében a 

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary beruházásainak köszönhetően pozitívabb az 

üzleti hangulat. 
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2.7. ábra: GVI konjunktúra mutató alakulása 

 
 
Adatok forrása: GVI, 2012 
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2.4. Foglalkoztatás és lakossági jövedelmek alakulása 
 
Egy térség gazdasági lehetőségei szoros kapcsolatban állnak népességének 

aktivitási, foglalkoztatási helyzetével. 2011-ben a Dél-Alföldön 481 ezer 

foglalkoztatottat és 57 ezer munkanélkülit lehetett számlálni, ők jelentik az aktív 

népességet, az aktív korúakhoz viszonyított arányuk az országos 56%-os értéket két 

százalékponttal múlja alul. Az utolsó húsz év idősorát vizsgálva konklúzióként 

levonható, hogy Csongrád megyében az aktivitási ráta 2002 óta nem éri el az 

országos átlagot, Bács-Kiskun megyében az országos átlag körül mozog, Békés 

megye pedig ebben a tekintetben is sereghajtó a régión belül.  

Igaz, a Dél-Alföldön is gondot jelent a foglalkoztatás. A foglalkoztatási arány 50% 

alatti értéket mutatott minden évben 2000 és 2011 között, az évtized második 

felében pedig a munkanélküliségi ráta is emelkedni kezdett, több évben meghaladta 

a 10%-ot. Ugyanakkor összehasonlítva az ország más vidéki térségeivel, 

különösképp a Dunától keletre fekvő régiókkal, megállapítható, hogy a Dél-Alföld 

számos szomszédos térségénél kedvezőbb foglalkoztatási mutatókkal bír.  

 

2.7. táblázat: Az aktivitás, a foglalkoztatás, és a munkanélküliség helyzete a Dél-

Alföldön (2000-2011) 

  Foglalkoztatottak száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bács-Kiskun 207 205 204 203 204 199 196 197 198 190 192 194 

Békés 136 136 133 132 130 130 131 135 130 125 128 127 

Csongrád 166 170 159 151 154 159 164 164 161 161 163 160 

Dél-Alföld 509 511 497 485 489 488 491 495 490 476 483 481 

Magyaro. 3856 3868 3871 3922 3900 3902 3930 3926 3879 3782 3781 3812 

  
           

  

  Munkanélküliek száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bács-Kiskun 12 14 14 16 16 19 20 20 19 23 23 23 

Békés 8 9 10 10 9 12 11 12 15 19 18 17 

Csongrád 7 7 9 8 8 13 10 11 13 14 16 17 

Dél-Alföld 28 29 33 34 33 43 42 43 47 56 57 57 

Magyaro. 264 234 239 245 253 304 317 312 329 421 475 512 

  
           

  

  Gazdaságilag aktív népesség száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bács-Kiskun 219 219 218 219 220 217 217 217 217 213 215 217 

Békés 144 145 143 142 139 142 142 147 145 144 147 144 

Csongrád 173 177 169 159 162 172 174 174 174 175 179 177 

Dél-Alföld 537 540 530 519 521 531 533 538 537 532 540 538 

Magyaro. 4120 4102 4109 4166 4153 4205 4247 4238 4209 4203 4256 4280 
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  Gazdaságilag inaktív népesség száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bács-Kiskun 194 194 195 193 191 192 194 191 191 192 187 186 

Békés 160 158 158 157 158 153 152 144 143 139 132 131 

Csongrád 154 150 157 164 162 153 151 150 151 152 147 149 

Dél-Alföld 508 502 509 514 512 498 496 485 485 482 466 466 

Magyaro. 3660 3670 3653 3579 3568 3517 3475 3481 3502 3487 3431 3396 

  
           

  

  Aktivitási arány (%) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bács-Kiskun 53 53,1 52,8 53,2 53,5 53,1 52,8 53,2 53,2 52,6 53,5 53,9 

Békés 47,4 47,8 47,6 47,3 46,8 48,1 48,4 50,5 50,3 50,9 52,6 52,4 

Csongrád 53 54,1 51,8 49,2 50 53 53,6 53,7 53,5 53,5 54,9 54,4 

Dél-Alföld 51,4 51,8 51 50,3 50,5 51,6 51,8 52,6 52,5 52,4 53,7 53,6 

Magyaro. 53,0 52,8 52,9 53,8 53,8 54,5 55 54,9 54,6 54,7 55,4 55,8 

  
           

  

  Foglalkoztatási arány (%) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bács-Kiskun 50 49,7 49,5 49,3 49,6 48,5 47,8 48,2 48,7 46,9 47,7 48,2 

Békés 44,7 44,9 44,3 44 43,8 44,1 44,6 46,4 45,2 44,1 46 46,2 

Csongrád 50,9 52,1 49 46,8 47,6 49 50,5 50,5 49,4 49,3 50 49,1 

Dél-Alföld 48,7 49 47,8 47 47,3 47,4 47,7 48,4 47,9 46,9 48 47,9 

Magyaro. 49,6 49,8 49,9 50,6 50,5 50,5 50,9 50,9 50,3 49,2 49,2 49,7 

  
           

  

  Munkanélküliségi ráta (%) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bács-Kiskun 5,7 6,4 6,2 7,3 7,1 8,5 9,4 9,3 8,6 10,9 10,8 10,6 

Békés 5,8 6 6,9 7,1 6,5 8,4 7,8 8,1 10,2 13,4 12,5 11,9 

Csongrád 4 3,7 5,5 5 4,9 7,5 5,9 6 7,7 7,8 8,9 9,6 

Dél-Alföld 5,2 5,4 6,2 6,5 6,3 8,2 7,8 7,9 8,7 10,6 10,6 10,6 

Magyaro. 6,4 5,7 5,8 5,9 6,1 7,2 7,5 7,4 7,8 10,0 11,2 10,9 
 

Adatok forrása: KSH Stadat – 2012.11.23. 

 

A Dél-Alföld gazdaságában is kifejtette negatív hatását a gazdasági válság, aminek 

következtében a régió munkanélküliségi rátája 2 százalékpontot emelkedett. 

Különösen érzékenyen reagált Békés megye gazdasága, 2008 óta ebben a 

megyében lehet mérni a legmagasabb munkanélküliségi arányszámot, bizakodásra 

ad okot, hogy az utóbbi két évben csökkenő tendencia mutatkozott ezen érték 

esetében. Bács-Kiskun megyében is meghatározó probléma volt a munkanélküliség 

magas aránya, ami 2009-ig jellemzően növekedett, azóta viszont a ráta lassú 

csökkenése vált jellemzővé. Ennek a kedvező fejleménynek hátterében a megyébe 

érkezett külföldi tőke munkahely-teremtő hatása állhat.  

A munkanélküliségen belül külön problémát jelent a tartós munkanélküliek helyzete. 

Visszavezetésük a munka világába azért is nehézkes, mert a munkavállalás 
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legáltalánosabb, a foglalkoztatottak számára evidens elvárásainak is igen nehéz 

megfelelniük. A lenti táblázat adatai szerint a Dél-Alföldön a 180 napnál hosszabb 

ideje regisztrált munkanélküliek aránya a munkanélkülieken belül 28%-ot tett ki, az 

aktív korúak számához viszonyított arányuk pedig 2,5% volt 2011-ben.. Arányuk a 

Békési, a Jánoshalmai, valamint a Sarkadi kistérségben emelkedik 4% fölé, de 

kimagaslik a Mezőkovácsházai és a Kisteleki kistérség arányszáma is. 

Megjegyzendő, hogy a fenti kistérségek többsége társadalmi és gazdasági mutatóik 

alapján a leghátrányosabb helyzetű térségek között vannak számon tartva, így a 

tartós munkanélküliség és a gazdasági fejlettség közti (ellentétes irányú) kapcsolat 

szorosnak tűnik. 

 
2.8. táblázat: A tartós munkanélküliek száma és aránya az aktív korú népességen 
belül az Dél-Alföldön (2012 3. negyedév) 

Kistérségek 

180 napnál 
hosszabb ideje 

regisztrált 
munkanélküliek 
száma 2012. 3. 

negyedév(település) 

Aktív korú (15-60 
évesek) népesség 

száma 

180 napnál 
hosszabb ideje 

regisztrált 
munkanélküliek 

aránya 

Szarvasi 359 27565 1,3% 

Szegedi 1984 130663 1,5% 

Kecskeméti 2107 110411 1,9% 

Kiskunfélegyházai 551 28702 1,9% 

Gyulai 533 26813 2,0% 

Hódmezővásárhelyi 757 36326 2,1% 

Csongrádi 299 14200 2,1% 

Kunszentmiklósi 471 19663 2,4% 

Bajai 1112 46381 2,4% 

Szeghalomi 634 25004 2,5% 

Szentesi 670 26155 2,6% 

Orosházai 950 36652 2,6% 

Kiskunhalasi 781 28766 2,7% 

Makói 822 29899 2,7% 

Mórahalomi 453 16465 2,8% 

Kiskunmajsai 400 14172 2,8% 

Békéscsabai 1427 47577 3,0% 

Bácsalmási 322 10319 3,1% 

Kalocsai 1075 33222 3,2% 

Kiskőrösi 1156 34884 3,3% 

Kisteleki 408 11814 3,5% 

Mezőkovácsházai 967 24820 3,9% 

Békési 1127 27327 4,1% 

Sarkadi 657 14713 4,5% 

Jánoshalmai 478 9787 4,9% 

  
  

  

Dél-Alföld 20500 832300 2,5% 
 

Adatok forrása: TeIR – 2012.11.27. 
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A nyilvántartott álláskeresők végzettsége alapján a három megye hasonló helyzete 

domborodik ki. A 8 osztályt végzettek és a szakmunkásképzőt végzettek alkotják a 

munkanélküliség fő tömegét, de sok szakközépiskolai végzettséggel rendelkező 

számára is gondot okoz az elhelyezkedés. A munkát keresők közt elenyésző 

számban találunk felsőfokú végzettséggel rendelkezőket; az egyetemi végzettségűek 

aránya csak a nagyvárosokban haladja meg a 2%-ot az összes álláskereső között. 

 

2.8. ábra: A regisztrált munkanélküliek megoszlása végzettségük alapján (2012. 3. 

negyedév) 

 

Adatok forrása: TeIR – 2012.11.27 

 

Az életszínvonal területi különbségeit jól megragadó egy főre jutó adóköteles 

személyi jövedelem értékei viszonylag széles skálán mozognak a régión belül. A 

három megye közül Csongrád megye értéke közelítette meg leginkább az országos 

átlagot, és kistérségi szinten csupán Szeged térségében haladta meg azt. A 

legalacsonyabb értéke a Sarkadi kistérségnek volt, de Békés és Bács-Kiskun 

megyékben is a kistérségek többségében az országos átlag háromnegyede alatti 

értékkel találkozhatunk.  
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2.9. ábra: Egy főre jutó adóköteles jövedelem (ezer Ft), 2010 

 

Adatok forrása: NAV, 2012 

 

Ezt a képet azonban valamennyire árnyalja az a tény, hogy a Dél-Alföldön különösen 

nagy a be nem vallott jövedelmek aránya. Míg ez országosan 18%-ra tehető, a GVI 

egy 2010-re vonatkozó becslése szerint itt ez majdnem egynegyed, és ez az érték 

mindhárom megyére nagyjából egyenlő mértékben igaz. Kistérségi szinten pedig itt 

találhatók a legnagyobb arányok, a Kisteleki és a Kiskőrösi kistérségekben a 40%-ot 

is meghaladja, de sok helyen 30% fölött, ami szintén nagyon magasnak mondható. 
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2.10. ábra: A rejtett gazdaságból származó jövedelmek aránya (%) 

 

Adatok forrása: GVI, 2012 

 

Az alkalmazásban állók keresetei nagyjából egy szinten mozogtak 2000 és 2010 

között, az országos átlag 80%-85%-a körül. Azonban Csongrádban érezhetően 

magasabb volt az átlagkereset a vizsgált időszakban. Amennyiben a vidéki átlagához 

viszonyítunk, úgy is változatlan sávban, néhány százalékkal magasabb értékeket 

kapunk, ám még így sem éri el az átlagot Csongrád megye sem. 

 

2.9. táblázat: A keresetek szintje Dél-Alföldön 

  
Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete az országos átlag 

%-ában     

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Dél-Alföld 80,3 80,8 81,4 83,2 82,6 82,8 82,6 82,0 82,6 81,3 81,3 

Bács-Kiskun 78,0 79,7 80,1 81,1 81,0 81,0 79,8 79,9 80,6 79,2 79,5 

Békés 77,3 77,5 78,5 80,7 79,1 80,0 80,2 78,6 78,0 77,4 77,2 

Csongrád 85,5 84,8 85,4 87,8 87,4 87,0 87,9 87,1 88,4 86,6 86,5 

  
Az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete az országos átlag 

%-ában     

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008 2009 2010 

Dél-Alföld 83,5 84,0 84,8 86,5 87,0 87,1 86,8 86,4 87,2 86,1 85,8 

Bács-Kiskun 81,6 83,1 84,1 85,3 85,8 85,8 84,7 84,9 85,7 84,4 84,2 

Békés 81,2 81,4 82,4 84,4 84,5 85,1 85,0 83,8 83,8 83,6 82,5 

Csongrád 87,7 87,3 87,8 89,6 90,6 90,3 90,8 90,4 91,5 90,1 90,2 

Adatok forrása: KSH Stadat - 2012.11.26 
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2.5. Demográfiai folyamatok 
 
A Dél-Alföldi régió lakosságszáma 1990 óta 1 millió 430 ezerről 1 millió 299 ezerre 

csökkent 2012-re. A népességfogyás Békés megyében öltötte a legnagyobb 

mértéket; itt csak az utolsó egy ében 2823 fővel csökkent ezen megye lakossága, 

ami abszolút számában is felülmúlja a másik két, népesebb megye 

népességcsökkenését. 

A régió településeit vizsgálva megállapítható, hogy Kecskemét és Szeged lakossága, 

valamint szuburbán zónájuk lakossága is növekedett. Szeged ezen 

népességnövekményének köszönheti, hogy mára az ország harmadik legnagyobb 

városaként tartható számon, megelőzve a drasztikus népességcsökkenést 

elszenvedő Miskolcot. Békés megyében egyetlen településen sem gyarapodott a 

népesség száma.  

A népesség számának változása a természetes szaporodás és a vándorlások 

eredője. A régió népmozgalmi jellemzői homogenitást mutatnak abban a tekintetben, 

hogy az összes kistérségben meghaladja halálozások száma a születések számát. A 

vándorlási egyenleg azonban differenciálja a régió térségeit, és kedvezőbb értéket 

mutat a centrumtérségekben. Dél-Alföld két növekvő népességű kistérsége (Szegedi, 

és Kecskeméti kistérség) az odavándorlók magas számának köszönheti 

népességgyarapodását, amely a természetes fogyást ellensúlyozni tudta. Pozitív 

még a Mórahalomi kistérség vándorlási egyenlege is, ám ez a népesség fogyását 

csak mérsékelni tudta. A régió többi kistérségében mind a természetes szaporodás, 

mind a vándorlás a népességfogyást növelte. Különösen rossz demográfiai 

kilátásokkal kell a Békés megyei kistérségeknek szembesülniük, hiszen itt az összes 

kistérségben a természetes fogyás és az elvándorlás vált jellemzővé. A két jelenség 

gyakran egymást erősíti; az elvándorlásban leggyakrabban az aktív korúak érintettek, 

ez pedig az időskorúak arányában növekedést eredményez, ami a születések és 

halálozások különbségében is megmutatkozik.  
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2.11. ábra: Dél-Alföld kistérségeinek tipizálása a népmozgalmi tényezők alapján 

(2001-2010) 

 

Adatok forrása: KSH T-STAR, Erőforrástérkép 2012.11.23. 

 

A népesség teljes száma mellett annak szerkezeti sajátságait is érdemes 

figyelemmel kísérni. A függőségi ráta a fiatal és időskorú népesség összegét az aktív 

korúak számához viszonyítja. Az országos trend szerint 1990-ben viszonylag magas, 

78%-os függőségi ráta 2006-ig csökkent, azóta enyhe növekedése vált jellemzővé, 

2010-ben 67% volt az értéke. A Dél-Alföld függőségi rátája hasonló trendet mutatott, 

az országost némileg meghaladó értékkel. 2010-ben Csongrád és Bács-Kiskun 

megye esetében a ráta meghaladta a 2000-es értéket, ám Békés megyében még 

valamivel alulmúlta azt. A régió kistérségei közül a Jánoshalmai kistérségben volt a 

vizsgált időszak során végig a legmagasabb (2010-ben 78%), a legkedvezőbbnek 

pedig a Szegedi, és a Békéscsabai kistérségben mutatkozott.  
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2.12. ábra: Dél-Alföld megyéinek függőségi rátája (%), 2000 és 2010 között 

 

Adatok forrása: KSH T-STAR, Erőforrástérkép 2012.11.23. 

 

A függőségi ráta elemzésekor szükséges leszögezni, hogy annak alakulásában az 

eltartottak csoportjai különböző módon játszottak szerepet. A kilencvenes évek elején 

tapasztalt magas ráta a fiatalkorúak magas arányával volt magyarázható, mivel a 

hetvenes években magasabb volt a születések száma, mint a tíz évvel korábbi 

időszakban. A függőségi ráta csökkenése ezen korosztály aktívkorúvá válásával 

hozható összefüggésbe. Az arányszám trendje 2006-2007 tájékán megváltozott, és 

újból növekedésnek indult, ami viszont az időskorba lépők viszonylag magas 

számával magyarázható.  

A születéskor várható élettartam mutatói mind országos, mind pedig megyei szinten 

sokat javultak 1990-hez képest. 2008. évi adatok birtokában azonban elmondható, 

hogy a régió elmarad az országos átlagtól, bár Csongrád megye férfiakra vonatkozó 

adatai 2011-ben meghaladták az országosan várható élettartamot.  
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2.10. táblázat: A születéskor várható élettartam 

  

férfi                     nő                                        

1990 2001 2011 1990 2001 2011 

Bács-Kiskun  63,77 67,41 70,76 73,64 76,73 77,80 

Békés 65,79 68,84 70,08 74,35 76,60 77,22 

Csongrád 65,60 68,68 71,40 73,64 76,56 78,05 

Dél-Alföld 64,92 68,21 70,77 73,84 76,64 77,72 

Magyarország 65,13 68,15 70,93 73,71 76,46 78,23 

 

Adatok: KSH Stadat – 2012.11.23. 

 

A 13. ábra jól szemlélteti az országos és regionális különbségeket, mely szerint 

Észak-Magyarország, az Alföld keleti része, valamint Dél-Dunántúl nyugati része 

relatíve rossz, míg a nagyvárosi térségek, Budapest környéke, a balatoni térség és a 

nyugati határszél jó kilátásokkal rendelkezik az életkort tekintve. A dél-alföldi 

kistérségek közül a szeghalmi kistérségben várható a legalacsonyabb élettartam, 

jobb kilátásokkal pedig a nagyváros környéki (Szegedi, Békéscsabai és Kecskeméti) 

kistérségek lakossága rendelkezhet. Érdekes, hogy Bács-Kiskun megyében e mutató 

szerint a Kiskőrösi kistérség helyzete a legkedvezőbb. 

2.13. ábra: A születéskor várható átlagos élettartam kistérségi különbségei, 2008 

 

Adatok forrása: KSH, 2010 
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A 15 éves, és annál idősebb népesség legmagasabb befejezett iskolai végzettségi 

adatait vizsgálva a népesség képzettségi helyzetéről tehetünk megállapításokat. A 

Dél-Alföld esetében ez az arány pár százalékponttal még magasabb, ugyanakkor ha 

csak a régió községeit vizsgáljuk, akkor még rosszabb (55%) aránnyal 

szembesülünk, ami a községek képzettségi helyzetének súlyos elmaradottságát 

mutatja. Figyelemre méltó mindamellett a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 

alacsony aránya. Míg 2005-ben az ország (14 évnél idősebb) lakosságának 13%-a 

rendelkezett felsőfokú képesítéssel, addig a Dél-Alföld csupán 10%-os értékkel 

szembesülünk. Ez a régiós átlag viszonylag kicsit szórást mutat a megyék között, 

azonban nagyobb különbségek mutatkoznak a településhierarchia különböző szintjei 

között. A régió megyei jogú városaiban ugyanis az országos átlagot is meghaladó 

arányban élnek felsőfokú végzettségűek (16,03%), amit pozitív regionális 

eredményként értelmezhetnénk, ugyanakkor a térség városai, és főleg községei 

esetén igen alacsony arányszámokkal kell szembesülnünk (9,6%, ill. 4,97%).  

 

2.11. táblázat: A 15 éves, és annál idősebb népesség befejezett iskolai végzettség 

szerinti megoszlása (2005) 

  Általános iskolai végzettség  
Középiskolai 
végzettség 

Felsőfokú 
végzettség 

  

1. 
évfolyamot 

sem 
végezte el 

1–7. 
évfolya

m 

8.évfoly
am 

érettségi 
nélkül, 

szakmai 
oklevéllel 

érettségi
vel 

  

Bács-Kiskun megye 0,8% 10,4% 36,3% 20,9% 22,0% 9,6% 

Békés megye 0,5% 10,8% 34,0% 20,5% 25,6% 8,6% 

Csongrád megye 0,3% 7,4% 32,8% 18,7% 28,8% 11,8% 

Ebből: 
     

  

megyei jogú városok 0,2% 6,1% 26,9% 16,7% 34,0% 16,0% 

többi város 0,7% 10,2% 34,4% 20,3% 24,9% 9,6% 

községek 0,7% 12,1% 42,0% 22,9% 17,3% 5,0% 

  
     

  

Dél-Alföld 0,6% 9,6% 34,5% 20,1% 25,2% 10,0% 

Magyarország 0,5% 7,8% 32,1% 18,7% 27,8% 13,0% 

Adatok forrása: Mikrocenzus, 2005 
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3. Dél-dunántúli régió 

3.1. Összefoglalás 
 
A Dél-dunántúli régió a legtagoltabb régióink egyike, ugyanakkor abban egységes, 

hogy a társadalmi és gazdasági fejlettség legtöbb dimenziójában egyre inkább 

elmarad az átlagostól.  

A régió településszerkezete elaprózott, az ebből fakadó problémákat pedig tovább 

fokozza, hogy a középső területein– Baranya és Tolna megye nyugati, Somogy 

megye keleti részén – az elérhetőségi viszonyok is kedvezőtlenek. Ezen területekre 

ugyanis kevés hatással volt a régióban áthaladó M7-es és a nemrég átadott M6-os 

autópálya megépítése. 

Az országos átlaghoz képest Baranya és Tolna megye fajlagos GDP-je folyamatosan 

romlott, a növekedés üteme az országostól jócskán elmaradt. Tolna megye 

gazdasági helyzetét főként a Paksi Atomerőmű Zrt. által végrehajtott beruházások 

hozták kedvezőbb helyzetbe. Viszont itt a külföldi tőke nagysága tíz év alatt nem 

változott, és a régió egésze továbbra sem különösen vonzó a külföldi tőke számára. 

Mindhárom megyében a jelentős az energetika és a hozzá kapcsolódó ágazatok 

szerepe. 

A rendszerváltozás óta százezer fővel csökkent a régió népessége, a legnagyobb, 

közel egytizednyi fogyást Tolna megye szenvedte el. A foglalkoztatási arány 

mindhárom megyében 46% körüli, viszont a munkanélküliség tekintetében jelentős 

eltérések vannak. Tolna megyében a munkanélküliek aránya az országosnál 

kedvezőbb, 9%. Ezzel szemben Somogy és Baranya megyében 13-14%. A tartós 

munkanélküliség rátájában is hasonló területiség figyelhető meg. A lakosság 

képzettség szerinti megoszlása hasonló a régió mindhárom megyéjében, amely 

alapján a községek lényeges elmaradást mutatnak mind régiós, mind országos 

összehasonlításban. 

A megyék lakossági jövedelmi helyzete alapján is a Tolna megyéhez tartozó érték a 

legkedvezőbb, de ez az országos átlagot itt is alulmúlta. A be nem vallott jövedelmek 

viszont az egész régióban magasak, Somogy megye belső térségei pedig még ebből 

is kiemelkednek. 
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3.2. Településszerkezet, elérhetőség 
 
A Dél-dunántúli Magyarország legkisebb népességű régiója; 2012-ben lakossága a 

933 ezer főt alig haladta meg (a KSH 2012. évben kiadott Helységnévtára szerint). A 

Török Hódoltság pusztításai ezt a térséget is érintették, azonban az Alfölddel 

ellentétben a török kiűzését követő újranépesülés a középkori településhálózat 

szerint alakult. Így egy igen nagy múltú, aprófalvas településállomány található a 

régió mindhárom megyéjének kiterjedt részein, ami a modern polgári, kapitalista 

állam kialakulása óta inkább problémaként jelentkezik (fragmentált piac, 

közszolgáltatások kiépítésének nehézségei, stb). A 18. századtól kezdődően a 

térség multietnikus jelleget öltött, hiszen a területre nagy számban érkeztek 

németajkúak, valamint délszláv (horvátok, szerbek, sokácok) népek is.  

 

3.1. táblázat: Településnagyság-kategóriák Dél-Dunántúlon és megyéiben 

    Településnagyság-kategóriák (fő) 

  
  <200 

200-
500 

500-
1e 

1e-
2e 

2e-
5e 

5e-
10e 

10e-
20e 

20e-
50e 50e< n 

Dél- 
Dunántúl 

településszám (db) 129 223 142 90 44 8 9 3 2 650 

régión belüli eloszlás 
(%) 19,8 34,3 21,8 13,8 6,8 1,2 1,4 0,5 0,3 100 

országos részesedés 
(%) 11,7 16,0 16,7 16,3 13,9 11,5 14,3 12,2 10,5 15,0 

Baranya 

településszám (db) 85 119 49 24 13 3 2 1 1 297 

megyén belüli eloszlás 
(%) 28,6 40,1 16,5 8,1 4,4 1,0 0,7 0,3 0,3 100 

országos részesedés 
(%) 0,5 1,0 2,8 5,9 7,4 7,7 6,0 7,3 5,3 3,8 

Somogy 

településszám (db) 38 79 63 42 15 2 3 1 1 244 

megyén belüli eloszlás 
(%) 15,6 32,4 25,8 17,2 6,1 0,8 1,2 0,4 0,4 100 

országos részesedés 
(%) 9,7 11,4 9,4 6,7 3,2 1,5 3,6 2,4 5,3 7,8 

Tolna 

településszám (db) 6 25 30 24 16 3 4 1 0 109 

megyén belüli eloszlás 
(%) 5,5 22,9 27,5 22,0 14,7 2,8 3,7 0,9 0,0 100 

országos részesedés 
(%) 1,5 3,6 4,5 3,8 3,4 2,3 4,8 2,4 0,0 3,5 

 

Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis – 2012.11.23 

 

650 tagot számláló településhálózata számosságát tekintve kimagaslik az ország 

többi régiója közül, csupán a Nyugat-Dunántúl településállománya (655 db) haladja 

meg csekély mértékben. Ám a régió településeinek 55%-án a népesség nem éri el az 

500 főt, 77%-án pedig az 1000 főt. Különösen Baranya településhálózata 

fragmentált; a megye településeinek több mint kétharmada 500 főnél kisebb 
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lakosságú aprófalu. Mindezek mellett 5 ezer főnél népesebb településből csupán 22-t 

lehet számlálni.  

A régió városhálózata 44 tagot számlál (2012), amelyek az ország más vidékeinek 

városaival összehasonlítva kis méretűnek tűnnek (minden második város népessége 

kisebb, mint 5 ezer fő), azonban a helyi településhálózati jellemzők miatt ezen 

városok központi jellege meghatározó, környezetükben valós térszervező erővel 

bírnak. Ez alól némileg kivételt képez a Balaton-part, ahol a települések többsége 

városi rangú, ám ez inkább speciális funkcióiknak tudható be.  

A régió legnépesebb városa Pécs, Baranya megye székhelye, 156 ezer fős 

lakosságával Magyarország ötödik legnagyobb városa, a Mecsek nyugat-keleti 

irányú vonulatától délre fekszik. Második legnagyobb városként Kaposvárt (68 ezer 

lakos) kell megemlíteni, amely a régió nyugati felének meghatározó nagyvárosa, 

kiterjedt vonzáskörzettel. Szekszárd 34 ezres lakosságával a legkisebb 

megyeszékhely az országban, elsősorban Tolna megye délnyugati, és középső 

térségének központi városa. A régió negyedik legnépesebb városa a szocialista 

iparosítás során felépített ipar-, és bányászváros Komló, Pécs közvetlen 

szomszédságában fekszik, problémái a szocialista iparvárosok problémáihoz 

hasonló. A régió további középvárosainak lakossága 20 ezer fő körül alakult 2012-

ben; Siófok, Dombóvár, Paks, Mohács. Ezek elhelyezkedése viszonylag egyenletes, 

szűkebb környezetük számára központi funkciókat biztosítanak. Csupán a régió 

nyugati térségében nem találunk országos léptékű középvárost; Marcali, Nagyatád 

népessége 10 ezer fő körüli, Csurgóé 6 ezer fő.  

A Dél-Dunántúl elérhetőségi viszonyai alapján igen megosztott, kedvező és 

kedvezőtlen adottságú térségeket egyaránt fel lehet lelni. Az elmúlt évtized 

autópálya-beruházásaiból számos a régióban valósult meg, így ma összesen 

mintegy 240 km hosszú az autópályák hossza, és létrejött a gyorsforgalmi kapcsolat 

Pécs és a főváros között. Viszont mind az M6, mind az M7 a régió peremterületein 

fut, így az új autópályák a régió belső térségeinek elérhetőségét érdemben nem 

javította.  
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3.1. ábra: Legközelebbi gyorsforgalmi csomópont elérésének átlagos ideje a Dél-

Dunántúl kistérségeiről 

 

Adatok forrása: TeIR – 2012.11.27 

 

3.2. táblázat: Gyorsforgalmi-csomópont elérhetőség, illetve megyeszékhely 

elérhetőség átlagos értéke a Dél-Dunántúl kistérségeiben 

Kistérségek 

Elérhetőség 

Gyorsforgalmi csomópont Megyeszékhely 

(perc) (perc) (perc) (perc) 

2007 2011 2011-2007 2011 

Pécsi 51 2 -49 3 

Kaposvári 49 51 2 6 

Szekszárdi 12 8 -4 10 

Kadarkúti 57 58 1 23 

Szentlőrinci 70 27 -44 27 

Pécsváradi 31 21 -11 27 

Bonyhádi 21 28 8 28 

Komlói 51 28 -23 28 

Paksi 25 6 -19 35 

Siklósi 75 28 -48 37 

Lengyeltóti 16 16 0 39 

Szigetvári 84 44 -39 44 

Sásdi 63 44 -19 45 

Mohácsi 55 22 -33 46 

Sellyei 92 47 -46 47 

Nagyatádi 54 50 -4 49 

Tabi 29 27 -3 50 

Fonyódi 7 5 -2 51 
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Tamási 39 37 -3 56 

Marcali 18 19 1 56 

Balatonföldvári 8 4 -4 59 

Dombóvári 58 54 -4 65 

Barcsi 87 70 -18 66 

Siófoki 6 4 -2 70 

Csurgói 36 30 -6 73 

 

Adatok forrása: TeIR – 2012.11.27 

 

A táblázatban található elérhetőségi adatok alapján megállapítható, hogy hat 

kistérség esetén több mint fél órával csökkent a gyorsforgalmi csomópont átlagos 

elérhetősége a településekről 2007 és 2011 között, míg további négy kistérség 

esetén is körülbelül 20 perc volt a csökkenés. Ugyanakkor a Kaposvári, a Dombóvári, 

a Kadarkúti, és a Barcsi kistérség települései még mindig igen távol esnek az 

autópálya felhajtóktól, amelyek megközelítése akár egy órát is igénybe vehet. 

A megyeszékhely elérhetősége Baranya megyében a legkedvezőbb; köszönhetően 

Pécs centrális elhelyezkedésének a megyében egyetlen kistérség sincs, ahonnan 

átlagosan egy óránál több időt igényelne a megyeszékhely megközelítése. 

Ugyanakkor Somogy megye Balaton-parti és délnyugati kistérségeiből, valamint 

Tolna megye Dombóvári kistérségéből a megyeszékhely elérése igencsak 

időigényes.  

A régió elérhetőségi viszonyait a vasúthálózat szemszögéből is fontos vizsgálni. A 

terület vasúthálózatának gyengesége, hogy minden egyes szakasza egypályás. A 

Dél-Dunántúl északi határsávjában fut a Budapest-Siófok-Nagykanizsa fővonal, 

amelyen a nyári szezonban kiemelkedő utasforgalom bonyolódik le. A térség 

számára a Budapest-Dombóvár-Pécs fővonal is jelentős. A lenti táblázat tanúsága 

szerint 2007 és 2011 között számos vonalbezárás történt. Ám az utasforgalom 

leállása jellemzően több évvel megelőzte egy vonalszakasz teljes bezárását (pl. 

Pécsvárad-Bátaszék vonal, Sellye-Villány vonal). A közelmúltban pedig leállt a 

személyszállítás a Somogyszob-Balatonszetgyörgy vonalon is.  
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3.3. táblázat: Vasútvonalak hossza Dél-Dunántúlon (2007-2011) 

  

2007 2011 

országos 
építésű normál 
nyomtávú (km) 

ebből: 
vasútsűrűség 
(km/100km

2
) 

országos 
építésű normál 
nyomtávú (km) 

ebből: 
vasútsűrűség 
(km/100km

2
) működtetett 

vonalhossz 
működtetett 
vonalhossz 

Baranya 346 254 5,7 285 285 6,4 

Somogy 532 532 8,8 486 475 7,9 

Tolna 235 235 6,3 174 174 4,7 

Dél-Dunántúl 1 113 1 022 7,2 945 934 6,6 

 

Adatok forrása: KSH Stadat – 2012.11.25 
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3.3. Gazdasági folyamatok 
 
2010-ben a régióban állították elő az országos GDP kevesebb, mint hét százalékát, 

ami a legalacsonyabb érték az összes régió közül. Az egy főre eső GDP értéke pedig 

megközelítőleg 1, 8 millió Ft volt, ami alig több mint az országos átlag kétharmada, 

mégis a kisebb népességtömege miatt ez a negyedik legjobb érték a régiók között. 

Mindkét mutató alapján azonban az a megállapítás tehető, hogy a Dél-Dunántúl a 

kevésbé fejlett régiók közé tartozik. 

 

3.2. ábra: Egy lakosra jutó GDP (az országos átlag százalékában)* 

 

Megjegyzés: Az adatok időbeli összehasonlítása csak korlátozottan lehetséges a módszertani 

változások okán 

Adatok forrása: 1994: TeIR, 1995-1999: Teáor '03, KSH Tájékoztatási adatbázis, 2000-2010: Teáor 

'08 KSH Stadat - 2012.11.21. 

 

A régió relatív gazdasági teljesítménye 1994–től az országos átlaghoz képest egyre 

inkább elmaradt, bár ez a folyamat az utóbbi években megállt. Tolna megye egy főre 

jutó GDP-je az országos átlag szintje közeléből annak háromnegyedére csökkent, 

ami alapján a rendszerváltozást követő időszak egyik legnagyobb vesztese. Ennek 

ellenére továbbra is a régió fajlagos GDP alapján legfejlettebb megyéje, 2006-tól 
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kezdve még javult is a gazdasági helyzete. Baranya megye gazdasági fejlődésének 

pályája leginkább a régiós átlaghoz hasonlítható, folyamatosan romlott a relatív 

pozíciója, bár az 2000-es évek közepén átmenetileg megelőzte Tolna megyét is. Ez 

azonban inkább a tolnai gazdaság visszaesésének és nem a baranyai lendületének 

köszönhető. A régióban a Somogy megyéhez tartozó érték volt a legalacsonyabb 

1994-ben, ez 2010-ig nem változott. Azonban a megye egy lakosra jutó GDP-je 

kisebb visszaesésekkel ugyan, de nagyjából egy fejlettségi sávban mozgott között, 

így összességében a megyék közti gazdasági fejlettségbeli különbségek 

lecsökkentek. A Budapest nélküli vidéki átlagot csupán Tolna megye érte el, Baranya 

és Somogy attól jóval elmaradt. 

A válság ellenére 2009-ben Tolna megyében az egy lakosra jutó GDP még 

növekedni is tudott, Somogyban pedig a csökkenés mértéke az országos átlagnál 

alacsonyabb volt, Baranyában viszont ahhoz hasonló. Ezek hatására a régió relatív 

helyzete javult, tehát a visszaesés nem érintette olyan mélyen. 2010-ben viszont az 

országos élénkülés volt nagyobb a régióra jellemzőnél, sőt, Tolnában pedig csökkent 

a GDP, így a régió gazdasági helyzete is 

Az 1994 és 2010 között, a következő szakaszokat érdemes vizsgálni a GDP megyei 

volumenéhez kapcsolódóan: 1994-2000, 2000-2005, 2005-2008 és végül a 2008 

után a válság éveit. 

 

3.4. táblázat: A GDP évi átlagos növekedésének üteme 1994-2010 

  1994-2008 1994-2000 2000-2005 2005-2008 2008-2010 

Baranya 1,58% 0,86% 3,13% 0,46% -5,15% 

Somogy 1,49% 1,15% 3,00% -0,32% -2,57% 

Tolna 0,80% 0,52% 0,08% 2,58% -1,93% 

Dél-Dunántúl 1,34% 0,85% 2,28% 0,74% -3,49% 

Ország 2,99% 2,70% 4,17% 1,62% -2,81% 

Budapest nélkül 2,66% 2,69% 3,83% 0,68% -3,32% 

 
Adatok forrása: becslés Magyarország Nemzeti Számlái (KSH) alapján 

 

A GDP növekedési ütemét bemutató táblázat jól érzékelteti, hogy hiába növekedett a 

fenti időszakokban a régió, és mindhárom megyéjének GDP volumene, a növekedés 

üteme mindig elmaradt az országos és a vidéki átlagtól is, ez pedig fokozatos 

pozícióvesztéssel járt. Az is jól látszik, hogy Tolna megye gazdasága rendkívül 

lassan növekedett, csupán 2005 és 2008 között volt érdemi bővülés. Somogyban és 
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Baranyában a GDP a 2000-es évek első felében tudott viszonylag erőteljesen 

növekedni, de előbbiben már 2005 után visszaesés volt tapasztalható. 

2001 és 2007 között a régióba érkezett beruházások egy lakosra jutó értéke 250 

ezer forint volt, ami az országos átlag alatti, de a vidéki átlaggal nagyjából 

megegyező összeg. Somogy és Tolna értékei ettől kevéssel magasabbak, 

Baranyában viszont az egy lakosra jutó beruházások értéke az egész Dunántúlon a 

legalacsonyabb volt. 

2008 és 2010 között jelentős változások következtek be. 2009-ben a régióba érkező 

beruházások teljesítményértéke meghaladta az országos átlagot, köszönhetően 

annak, hogy a Tolnába érkező beruházások összege a 2008-as duplájára nőt, az 

atomerőműhez köthető, Paksi Atomerőmű Zrt. beruházásának révén. Emellett a 

Baranyába érkező beruházások összege nagyjából annyival nőtt, mint amennyivel a 

Somogyba érkező beruházásoké csökkent. 2010-ben is megmaradt részben Tolna 

dinamikája, de ennek ellenére a régióba érkező beruházások egy lakosra jutó 

teljesítményértéke ismét az országos átlag alá esett. 

 

3.3. ábra: A beruházások egy főre jutó teljesítményértéke (Ft), 2010 

 

Adatok forrása: KSH Stadat - 2012.11.23  

 

A beruházások mellett érdemes a külföldi érdekeltségű cégek egy lakosra jutó 

külföldi tőkéjét és annak alakulását is vizsgálni. Ebből az derül ki, hogy egyrészt 

regionális szinten is és az egyes megyék esetében is jelentős változások történtek. 

Míg az országos átlaghoz képes a vidéki átlag növekedett, a Dél-Dunántúlon ezzel 
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ellentétes folyamatok játszódtak le. A régió egészében 2010-ben a 2000-es az arány 

a felére csökkent. Összességében természetesen növekedett a régióban az egy főre 

jutó külföldi tőke nagysága, de GDP-hez hasonlóan a növekedés üteme lassabb volt, 

mint az országos növekedésé. Az egyes megyék szintjén is az tapasztalható, hogy a 

külföldi beruházások egy főre jutó teljesítményértéke csökkent az országos átlaghoz 

képest, igaz kissé változó mértékben. Míg Somogyban az egy főre jutó külföldi tőke 

nagysága duplájára nőtt, az országos átlaghoz képest aránya csökkent. Tolnában 

pedig gyakorlatilag tíz év alatt nem változott az egy főre jutó külföldi tőke, így az 

2010-ben az országos átlag csupán 5%-a volt. Összességében továbbra sem vonzó 

a régió a külföldi tőke számára 

 

3.4. ábra: A külföldi érdekeltségű vállalatok egy lakosra jutó külföldi tőkéje az 

országos átlag (1,65m Ft) százalékában 

 

Adatok forrása: KSH Stadat – 2012.11.26. 

 

A Bruttó Hozzáadott Érték ágazati szerkezete alapján szembetűnő a mezőgazdaság 

relatív nagy súlya, hiszen részesedése mindhárom megyében kétszerese az 

országos átlagénak. Ez azt jelenti, hogy 2010-ben itt állították elő az ország 

mezőgazdasági termékeinek közel hatodát. A legjelentősebb értéktermelő ágazat 

azonban az ipar, azon belül is a feldolgozóipar. Azonban az ország egészének 

átlaga ettől magasabb érték, ezt egyik megye sem érte el 
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A közigazgatás és oktatás valamint a kereskedelem hozzáadott értéktermelése is 

jelentős. Feltűnően alacsony viszont az információ, kommunikáció nemzetgazdasági 

ág szerepe a régió értéktermelésében. 

 

3.5. táblázat: A Bruttó Hozzáadott Érték ágazati megoszlása, 2010 

  A C 
B+C+D+

E F 
G+H

+I J K+I L 
M+
N 

O+P+
Q 

R+S+T+
U 

Összes
en 

  Az adott területek részesedése az egyes ágazatok országos össztermeléséből (%) 

Dél-
Dunántúl 15,3 3,9 5,8 8,1 6,2 2,8 3,6 6,6 4,8 7,9 7,4 6,4 

Baranya 6,0 1,8 2,1 2,9 2,3 1,5 1,8 2,9 2,3 3,6 3,2 2,7 

Somogy 5,3 1,2 1,3 2,9 2,7 0,6 1,1 2,4 1,2 2,6 2,6 2,1 

Tolna 4,0 0,9 2,4 2,3 1,2 0,8 0,8 1,4 1,2 1,6 1,6 1,7 

  Az egyes gazdasági ágak részesedése az adott terület bruttó hozzáadott értékéből (%) 

Dél-
Dunántúl 8,4 13,5 23,8 5,3 16,9 2,3 2,7 9,2 6,4 21,7 3,3 100 

Baranya 7,9 15,3 21,0 4,6 15,1 2,9 3,2 9,8 7,5 24,4 3,5 100 

Somogy 9,1 12,8 16,8 6,0 22,8 1,4 2,5 10,2 5,1 22,5 3,7 100 

Tolna 8,1 11,5 36,5 5,7 12,6 2,4 2,2 7,0 6,2 16,6 2,8 100 

Magyaro. 3,5 22,0 26,5 4,2 17,5 5,3 4,7 8,9 8,6 17,8 2,9 100 

  Az egyes gazdasági ágak relatív súlya az országos átlag arányában (%)   

Dél-
Dunántúl 237 61 90 126 96 43 57 103 74 122 114 

 Baranya 225 70 80 109 86 55 67 110 88 137 119 
 Somogy 259 58 63 140 130 27 52 114 59 127 125 
 Tolna 231 52 138 134 72 44 46 79 72 93 94 
 Magyaro. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
  

Megjegyzés: A= Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat; C= Feldolgozóipar; B+C+D+E= Ipar 

összesen; F= Építőipar; G+H+I= Kereskedelem, szállítás és raktározás, vendéglátás; J= Információ, 

kommunikáció; K= Pénzügyi, biztosítási tevékenység; L= Ingatlanügyek; M+N= Üzleti szolgáltatások; 

O+P+Q= Közigazgatás, oktatás, egészségügyi szolgáltatás; R+S+T+U= Egyéb szolgáltatás 

Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis - 2012.11.21 

 

2008-hoz képest a 2010-es gazdaságszerkezetben a régió mezőgazdasága tudott 

leginkább bővülni az országos összetermelésből, emellett nőtt az egyéb 

szolgáltatások részesedése is. Ugyanakkor aggasztó a feldolgozóipar által 

hozzáadott érték egytizednyi csökkenése, valamint az információ, kommunikáció 

ágazatban az országos átlaghoz képest egynegyednyi visszaesés. 

A régióban székhelyet választó cégek ugyan nem kizárólagosan a régióban 

működnek, ám székhelyválasztásuk egy megfontolt döntés eredménye. Ezért 

érdemesnek tartjuk közölni az itt bejegyzett, az ország legnagyobb nyereségű 
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cégeinek listáját. Ebből az derül ki, hogy a megyék között nagyjából egyenletesen 

oszlik el a tíz legnagyobb cég. Ezek fő profilja az energetikához illetve a gépiparhoz 

kapcsolható. 

 

3.6. táblázat: A Dél-Dunántúl régió legnagyobb nyereségű vállalatai, 2010 

Helyezés Cég Ágazat Megye 

18 FGSZ Földgázszállító Zrt. csővezetékes szállítás Somogy 

26 Paksi Atomerőmű Zrt. energiaipar Tolna 

63 E.On Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. energiaszolgáltatás Baranya 

103 Hauni Hungária Kft. gépgyártás Baranya 

104 Flextronics International Kft. elektronikai ipar Somogy 

109 Kőolajvezetéképítő Zrt. építőipar Somogy 

147 E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. energiaszolgáltatás Baranya 

203 Pannongreen Kft. energiaipar Baranya 

259 Vabeko Kft. építőipar Somogy 

343 Tejinvest Kft. nagykereskedelem Tolna 

 

Adatok forrása: CREDITREFORM Kft.- HVG  2011/41 pp.56-70. 

 

Az ipari termelés nagy súllyal szerepel a régiók, Bruttó Hozzáadott Értékében és az 

itteni vállalkozások profilja is ehhez köthető, ezért ennek részletesebb vizsgálatára is 

sor kerül. A régió ipari termelésének alakulása 2005 és 2006 kivételével gyakorlatilag 

együtt mozgott az országossal. Ebben a két évben is Somogy megye ipari 

termelésének visszaesése húzta le a régiót. Fontos azonban megjegyezni azt is, 

hogy a 2000-es évek első felében, valamint különösen 2010-ben pont Somogy 

megyében volt kiemelkedően magas az ipari termelés bővülése. Ezzel szemben 

Baranya és Tolna láncindex értékei inkább az országos érték közelében, az alatt 

voltak. 
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3.5. ábra: Az ipari termelés volumenindexei (előző év=100%) 

 
 
Adatok forrása: KSH Stadat - 2012.11.23. 

 

A régió egészének ipari termelése tíz év alatt a másfélszeresére nőtt, ugyanakkor az 

országos termelésből való – amúgy nem túl magas - részesedése egy kevéssel 

csökkent. Ennek legfőbb oka Baranya iparának túl lassú bővülése, ami alig 1,2-

szeres ez idő alatt. 

A vállalkozásdemográfiai mutatók rendelkezésre állnak alacsonyabb területi szintre 

is. Mivel megyén belül jelentős eltérések, ezeket kistérségi szinten mutatjuk be. 

Elsőként a gazdálkodási forma szerint érdemes vizsgálódni. A kibocsátásban és 

foglalkoztatásban nagyobb súllyal bíró jogi személyiségű vállalkozások sűrűsége 

leginkább a népességszámmal függ össze, így a legnépesebb kistérségek – Pécsi, 

Kaposvári –rendelkeznek a legmagasabb értékkel. Ugyanakkor a Balaton körüli, a 

turizmushoz és vendéglátáshoz köthető kistérségekben is magas értékkel 

találkozhatunk, ám e kistérségekben - Fonyódi, Balatonföldvári - a nem jogi 

személyiségű, általában kisebb méretű és súlyú vállalkozások is jóval gyakoribbak az 

országos átlagnál. Ez utóbbi a döntően mezőgazdasági jellegű térségekre is igaz, az 

őstermelőknek köszönhetően. Érdekesség, hogy a Tabi kistérségben a 

legalacsonyabb a jogi személyiségű vállalkozások népességarányos száma, de itt 

található a Flextronics International Kft. székhelye, melynek jelentősége a korábbi, 

nyereség alapján készített táblázatból is jól látszik. 
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3.6. ábra: Regisztrált vállalkozások 1000 lakosra jutó száma gazdálkodási forma 

szerint, 2010 (100=országos átlag) 

 

 

Adatok forrása: KSH T-STAR, Erőforrástérkép 2012.11.23. 

 

A GVI 1998 óta félévente készíti el vállalati konjunktúra vizsgálatát. A jelenlegi és 

várható üzleti helyzet és várokozások felmérésére irányuló kérdőívre több ezer 

vállalatvezető válaszol minden alkalommal. Az adatfelvétel a legtöbb évben 

lehetőséget nyújt a komplex mutató megyei értékeinek bemutatására. A Dél-

Dunántúlon működő vállalkozások üzleti helyzetét és várakozásait 1998 óta szinte 

folyamatosan romló tendencia jellemzi, amely kijelentés mindhárom megyére 

egyenként is igaz. A régió három megyéjében a komplex mutató értéke öt éve 

folyamatosan 0% alatti. Egyedül 2010 és 2011 első fele hozott pozitív fordulatot, ám 

az utóbbi időszakban az üzleti hangulat és várakozás negatív irányba fordult. 
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3.7. ábra: GVI konjunktúra mutató alakulása 

 

 

Adatok forrása: GVI, 2012 
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3.4. Foglalkoztatás és lakossági jövedelmek alakulása 
 
A Dél-Dunántúl foglalkozatási szempontból az ország problémásabb térségei közé 

sorolható; a 2000 és 2011 közötti időszakot vizsgálva kitűnik, hogy a régió 

foglalkoztatási mutatói mindenegyes évben kedvezőtlenebbül alakultak az országos 

átlagnál, a foglalkoztatás aránya pedig végig 45-47% körül mozgott. 2011-ben 334 

ezer foglalkoztatottat és 48 ezer munkanélkülit tartottak nyilván a Dél-Dunántúlon, ők 

alkották a régió aktív népességét (382 ezer fő). Ez csekély visszaesést jelent a 2010-

es évhez képest, ugyanakkor 2008-ban és 2009-ben hozzávetőleg 10 ezerrel 

kevesebb volt a gazdaságilag aktívak száma. A térség foglalkoztatási nehézségeit jól 

szemlélteti, hogy a munkanélküliek száma folyamatosan nő 2004 óta, a 

munkanélküliségi ráta 2011-ben 12,7% volt, 6 tized százalékponttal magasabb, mint 

a megelőző évben! A régiós érték elsősorban Baranya megye munkaerő-piaci 

folyamatait reprezentálja, az ezredforduló éveiben ebben a megyében 6-7%-os, 

közepesen kedvező munkanélküliségi ráta volt jellemző, ám a 2008. év gazdasági 

válsága folytán a ráta 3 százalékponttal nőtt, és azóta is növekvő tendenciát mutat. 

Somogy megyében a válság nem okozott ilyen drasztikus növekedést a 

munkanélküliség tekintetében, viszont az utóbbi években itt is a ráta növekedése volt 

a jellemző. Bár a legutolsó évben a ráta 0,4 százalékpontos visszaesést mutatott, 

ámde az aktivitási arány ugyanekkor 1,3 százalékpontot esett vissza, így a 

munkanélküliség csökkenése nem a foglalkoztatás bővülésével, hanem az inaktivitás 

fokozódásával járt együtt. Érdekes azonban, hogy Tolna megyében a foglalkoztatási 

mutatók az utóbbi négy évben egyre javultak, és ezt a trendet a gazdasági válság 

sem törte meg. Tolna megye 2011. évi 9%-os munkanélküliség rátája mind régiós, 

mind országos összehasonlításban a kedvezőbbek közé tartozik, de a foglalkoztatási 

arányt tekintve is a régió legjobb eredményét tudta felmutatni.  
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3.7. táblázat: Az aktivitás, a foglalkoztatás, és a munkanélküliség helyzete a Dél-

Dunántúlon (2000-2011) 

  Foglalkoztatottak száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Baranya 146 145 144 139 134 145 147 139 136 143 146 140 

Somogy 121 117 116 125 119 116 113 110 113 110 111 109 

Tolna 92 92 89 93 97 93 92 87 87 85 85 85 
Dél-
Dunántúl 358 353 349 358 351 354 351 335 336 338 342 334 

Magyaro. 3856 3868 3871 3922 3900 3902 3930 3926 3879 3782 3781 3812 

  
           

  

  Munkanélküliek száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Baranya 11 10 11 12 12 13 12 11 16 19 22 24 

Somogy 11 13 10 9 8 12 13 15 13 14 17 16 

Tolna 8 7 8 9 8 9 10 11 10 9 8 8 
Dél-
Dunántúl 30 30 30 31 28 34 35 37 39 42 47 48 

Magyaro. 264 234 239 245 253 304 317 312 329 421 475 512 

  
           

  

  Gazdaságilag aktív népesség száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Baranya 157 155 155 152 146 158 159 150 151 162 168 164 

Somogy 132 129 126 135 127 128 126 124 126 124 128 126 

Tolna 100 99 98 102 105 102 101 98 97 94 93 93 
Dél-
Dunántúl 389 383 378 389 378 388 386 372 374 380 389 382 

Magyaro. 4120 4102 4109 4166 4153 4205 4247 4238 4209 4203 4256 4280 

  
           

  

  Gazdaságilag inaktív népesség száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Baranya 158 159 158 160 165 150 148 158 157 144 136 140 

Somogy 126 128 131 121 128 126 126 126 125 123 117 121 

Tolna 92 93 94 88 84 87 85 87 88 87 86 85 
Dél-
Dunántúl 376 381 383 369 377 363 359 371 370 353 339 346 

Magyaro. 3660 3670 3653 3579 3568 3517 3475 3481 3502 3487 3431 3396 

  
           

  

  Aktivitási arány (%) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Baranya 49,7 49,3 49,4 48,7 46,9 51,4 51,8 48,7 49,1 52,9 55,2 53,8 

Somogy 51,1 50,1 49,2 52,6 49,8 50,2 50 49,6 50,3 50,2 52,3 51 

Tolna 52,3 51,6 51 53,8 55,7 54 54,3 53,2 52,4 52 52 52,5 
Dél-
Dunántúl 50,9 50,2 49,7 51,3 50,1 51,6 51,8 50,1 50,3 51,8 53,5 52,5 

Magyaro. 53,0 52,8 52,9 53,8 53,8 54,5 55 54,9 54,6 54,7 55,4 55,8 

  
           

  

  Foglalkoztatási arány (%) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Baranya 46,2 46,1 45,8 44,8 43,2 47 47,9 45 44 46,8 48 46 

Somogy 46,8 45,3 45,1 48,9 46,8 45,6 44,8 43,8 45 44,5 45,3 44,3 

Tolna 48 47,9 46,7 49 51,4 49,2 49,1 47 47,1 47,1 47,6 47,8 

Dél- 46,9 46,3 45,8 47,2 46,4 47,1 47,1 45,1 45,1 46,1 47 45,9 
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Dunántúl 

Magyaro. 49,6 49,8 49,9 50,6 50,5 50,5 50,9 50,9 50,3 49,2 49,2 49,7 

  
    

 
 
 

      
  

  Munkanélküliség aránya (%) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Baranya 7,1 6,5 7,2 8,1 8 8,4 7,6 7,5 10,4 11,6 13 14,5 

Somogy 8,4 9,7 8,2 7 6,1 9,2 10,3 11,7 10,4 11,4 13,5 13,1 

Tolna 8,3 7,2 8,4 8,9 7,7 8,8 9,6 11,6 10,2 9,4 8,4 9 
Dél-
Dunántúl 7,8 7,7 7,9 7,9 7,3 8,8 9,0 10,0 10,3 11,0 12,1 12,7 

Magyaro. 6,4 5,7 5,8 5,9 6,1 7,2 7,5 7,4 7,8 10,0 11,2 10,9 
 

Adatok forrása: KSH Stadat – 2012.11.23. 

 

A foglalkoztatás helyzetét árnyalhatja a munkanélküliek csoportjának további 

elemzése, például az álláskeresés tartósságának szempontjából. A régió aktív korú 

lakosságának 2,9%-a keres munkát 180 napnál régebb óta, azonban ez a probléma 

a régió más-más térségeiben eltérő mélységű. Tolna megyében a régiós arányt csak 

a Tamási kistérség értéke haladja meg valamivel, ugyanakkor Somogy megye 

Kadarkúti kistérségében a régiós átlag kétszeresét is felülmúlja a mutató értéke, ami 

kirívóan magas tartós munkanélküliségi arányszámot jelent. 4% feletti az arányszám 

még Somogy megye Csurgói, Lengyeltóti, és Nagyatádi kistérségében, valamint 

Baranya megye Sásdi, és Siklósi kistérségében. A huzamosabb ideig 

munkanélküliek számára az újbóli munkába állás kritikusan nagy erőfeszítést 

jelenthet, amennyiben a munkahelyi elvárásokhoz és a munkahelyi légkörhöz való 

alkalmazkodás készsége elhalványul a munkanélküliségben eltöltött idő hossza 

miatt. 

 

3.8. táblázat: A tartós munkanélküliek száma és aránya az aktív korú népességen 

belül a Dél-Dunántúlon (2012 3. negyedév) 

Kistérségek 

180 napnál 
hosszabb ideje 

regisztrált 
munkanélküliek 
száma 2012. 3. 

negyedév 

Aktív korú (15-60 
éves) népesség 

száma 

180 napnál 
hosszabb ideje 

regisztrált 
munkanélküliek 

aránya 

Balatonföldvári 83 7122 1,2% 

Siófoki 325 24687 1,3% 

Bonyhádi 295 17922 1,6% 

Paksi 544 31555 1,7% 

Pécsváradi 186 7953 2,3% 
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Pécsi 2760 116164 2,4% 

Szekszárdi 1304 53950 2,4% 

Fonyódi 367 14376 2,6% 

Kaposvári 1783 63149 2,8% 

Dombóvári 607 20942 2,9% 

Tabi 242 8118 3,0% 

Marcali 652 21801 3,0% 

Szigetvári 534 17274 3,1% 

Sellyei 273 8485 3,2% 

Tamási 804 24600 3,3% 

Szentlőrinci 329 10042 3,3% 

Mohácsi 1050 31207 3,4% 

Komlói 859 25209 3,4% 

Barcsi 577 15644 3,7% 

Lengyeltóti 280 6937 4,0% 

Nagyatádi 690 16894 4,1% 

Sásdi 451 8813 5,1% 

Siklósi 1219 23555 5,2% 

Csurgói 577 10902 5,3% 

Kadarkúti 809 13617 5,9% 

  
  

  

Dél-Dunántúl 17600 600918 2,9% 

 

 

Adatok forrása: TeIR – 2012.11.27. 

 

A munkanélküliek belső struktúráját végzettségük szerint is érdemes megvizsgálni. A 

8. ábra kiválóan szemlélteti, hogy a munkanélküliek legnagyobb aránya (40-45%) 

legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik. De a szakmunkás, és 

szakközépiskolai végzettséget szerzettek aránya is magas (28%, ill. 12% körül). Az 

országos megoszlással ellentétben a szakiskolai, és szakközépiskola végzettség 

nem gyakori a Dél-Dunántúl munkát kereső lakosságának körében. A felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők aránya a munkakeresők közt alig pár százalékot tesz ki, 

arányuk a régió megyéi közül Baranyában a legnagyobb (6%). Jellemző, hogy a 

hátrányosabb helyzetű kistérségekben az átlagosnál is magasabb a legfeljebb 

általános iskolai végzettségűek aránya; a Lengyeltóti, a Marcali, a Kadarkúti, a Sásdi, 

a Sellyei, és a Siklósi kistérségben abszolút többségben vannak az összes 

álláskereső közt. A szakmunkás végzettséggel álláskeresők aránya a Pécsi, a 

Komlói és a Balaton-parti kistérségekben a legmagasabb.  
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3.8. ábra: A regisztrált munkanélküliek megoszlása végzettségük alapján a Dél-

Dunántúl megyéiben (2012. 3. negyedév) 

 

Adatok forrása: TeIR – 2012.11.27 

 

Az életszínvonal területi különbségeit jól megragadó egy főre jutó adóköteles 

személyi jövedelem értékei viszonylag széles skálán mozognak a régión belül. A 

három megye közül Tolna megye értéke közelítette meg leginkább az országos 

átlagot, kistérségi szinten csupán Pécs és Paks térsége haladta meg azt. 

Ugyanakkor rendkívül sok az alacsony jövedelmi helyzetű kistérség, melyből minden 

megyében található.  
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3.9. ábra: Egy főre jutó adóköteles jövedelem (ezer Ft), 2010 

 

Adatok forrása: NAV, 2012 

 

 Ezt a képet azonban valamennyire árnyalja az a tény, hogy a régióban magas 

a be nem vallott jövedelmek aránya. Míg ez országosan 18%-ra tehető, a GVI egy 

2010-re vonatkozó becslése szerint itt ez majdnem egynegyed és ez az érték 

mindhárom megyében 20% feletti. Kistérségi szinten pedig ennek az néhol 1/3 feletti 

a rejtett gazdaságból származó jövedelmek aránya, például a Lengyeltóti, vagy a 

Kadarkúti kistérségben. 
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3.10. ábra: A rejtett gazdaságból származó jövedelmek aránya (%) 

 

Adatok forrása: GVI, 2012 

 

 Az alkalmazásban állók keresetei nagyjából egy szinten mozogtak 2000 és 

2010 között, az országos átlag 85%-90%-a körül. Azonban Somogyban érezhetően 

alacsonyabb volt az átlagkereset a vizsgált időszakban. Amennyiben a vidéki 

átlagához viszonyítunk, egyik megye sem éri el annak értékét. 

 

3.9. táblázat: A keresetek szintje Dél-Dunántúlon 

  
Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete az országos átlag 

%-ában     

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Dél-Dunántúl 82,5 83,0 83,3 85,3 88,6 86,2 84,6 85,9 85,4 84,1 83,8 

Baranya 85,2 85,0 85,7 88,1 88,0 89,7 88,5 89,3 89,3 86,7 86,2 

Somogy 76,9 77,1 77,8 79,6 78,6 79,6 79,5 79,7 78,1 76,5 77,1 

Tolna  85,5 87,5 86,8 88,3 88,4 89,3 84,6 88,3 88,8 90,3 88,9 

  
Az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete az országos átlag 

%-ában     

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008 2009 2010 

Dél-Dunántúl 85,5 85,9 86,0 87,9 88,7 89,7 88,1 89,5 89,3 88,2 87,5 

Baranya 87,6 87,4 87,9 89,7 90,9 92,3 91,3 91,9 91,9 89,9 89,9 

Somogy 80,9 81,1 81,2 84,0 84,1 84,8 84,5 85,0 84,2 82,7 82,2 

Tolna  88,2 89,8 89,2 90,1 91,3 91,9 87,3 91,4 92,1 93,0 90,8 

 
Adatok forrása: KSH Stadat - 2012.11.26 
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3.5. Demográfiai folyamatok 
 
A Dél-Dunántúl lakosságszáma 1990 és 2012 között 1 millió 37 ezerről 933 ezer főre 

csökkent. A legnagyobb arányú csökkenést Tolnában lehetett megfigyelni, 2001-hez 

képest 9%-kal csökkent a népességszám, míg Somogy megyében 6,5%, Baranya 

megyében 5%-nyi csökkenést lehet számon tartani. 

A kistérségek népmozgalmi mutatói az ország legtöbb térségéhez hasonló képet 

nyújtanak, és jellemzően mind a természetes szaporodás, mind a vándorlás 

egyenlege negatívan alakult a 2001-2010 közti időszakban. Ez alól csupán a 

nagyvárosi kistérségek jelentenek kivételt, ahol vándorlási nyereség mutatkozott, 

ugyanakkor a természetes fogyás mértéke felülmúlta az odavándorlásból eredő 

növekményt, így csökkent a Pécsi-, és a Kaposvári kistérség összlakossága is az 

évtized során. Az előbbiekkel ellentétben Szekszárdon a vándorlási egyenleg is 

negatív maradt, így a megyeszékhelyek között itt volt a népességfogyás a 

legnagyobb arányú. Néhány kistérség esetében az elvándorlás meghaladta a 

természetes fogyás mértékét; ezek jellemzően a legrosszabb gazdasági-

foglalkoztatási jellemzőkkel bíró, leghátrányosabb helyzetű kistérségek közül kerültek 

ki (pl. Barcsi, Bonyhádi, Lengyeltóti, Sásdi, Sellyei kistérség). A régiós demográfiai 

folyamatoktól élesen elkülönül a Siófoki kistérség, ahol a nagyvárosokhoz hasonlóan 

vándorlási többlet volt jellemző, amely ráadásul felülmúlta a természetes fogyásból 

származó népességveszteséget, így ez a kistérség lett az egyetlen a Dél-

Dunántúlon, ahol növekedett a népesség az elmúlt évtizedben.  
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3.11. ábra: A Dél-Dunántúl kistérségeinek tipizálása a népmozgalmi tényezők alapján 

(2001-2010) 

 

Adatok forrása: KSH T-STAR, Erőforrástérkép 2012.11.23. 

 

A népesség teljes száma mellett annak szerkezeti sajátságait is érdemes 

figyelemmel kísérni. A függőségi ráta a fiatal és időskorú népesség összegét az aktív 

korúak számához viszonyítja. 

A kilencvenes évek elején, az országos trendhez hasonlóan a Dél-Dunántúlon is 

75% feletti volt a függőségi ráta, csupán Baranya megyében ért el a mutató ennél 

alacsonyabb értéket. Majd 2006-ig szinte folyamatos csökkenést mutatott, onnantól 

kezdve a ráta újra növekvő értékeket vesz fel. Somogy megyében a függőségi ráta 

az elmúlt két évtizedben végig meghaladta a régiós átlagot, 1990-ben a legtöbb 

kistérségében 80% feletti értéket mutatott, 2010-ben pedig a megye Balatonföldvári 

kistérségében érte el a legmagasabb arányt az egész régióban (74%). Ugyanakkor 

meg kell jegyezni, hogy az öregedési index szerint is ez a kistérség járt az élen, ezért 

megállapítható, hogy a függőségi ráta értékét ebben az esetben az idősek magas 

aránya húzta fel. Tolna megyében a függőségi ráta értéke mind a megyei, mind a 

kistérségi adatok szerint nagyot esett vissza 1990-hez képest. Megyei szinten a 13 

százalékpontos abszolút változás, kistérségi szinten a Paksi kistérség rátájának 19 

százalékpontos változása a legnagyobb csökkenést jelentette a régióban.  
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3.12. ábra: A Dél-Dunántúl megyéinek függőségi rátája (%), 2000 és 2010 között 

 

Adatok forrása: KSH T-STAR, Erőforrástérkép 2012.11.23. 

 

A születéskor várható élettartam sokat javult az elmúlt két évtizedben, amit a lenti 

táblázat adatai is igazolnak. 2011-ben a régió megyéiben a várható élettartam 

legfeljebb 1 évvel múlta alul az országos átlagot, Baranya megyében a férfiak 

kilátásai az országos értéknél valamivel kedvezőbbek voltak. A kistérségek között 

azonban valamivel nagyobb szórás mutatkozik a születéskor várható élettartam 

vonatkozásában is. Különösen a Csurgói, a Sellyei, és a Szentlőrinci kistérség 

mutatói maradtak el a régiós és országos értékektől, míg a Komlói, a Balaton-parti, 

és a nagyvárosi kistérségekben az átlagosnál kedvezőbb helyzet bontakozott ki.  

 

3.10. táblázat: A születéskor várható élettartam 

  

férfi                     nő                                        

1990 2001 2011 1990 2001 2011 

Baranya 65,46 68,20 71,27 72,94 75,63 77,99 

Somogy 65,12 67,28 70,32 73,34 75,39 77,97 

Tolna  64,85 67,96 70,80 74,23 76,57 78,09 

Dél-Dunántúl 65,18 67,83 70,85 73,40 75,79 78,03 

Magyarország 65,13 68,15 70,93 73,71 76,46 78,23 

 

Adatok: KSH Stadat – 2012.11.23. 
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3.13. ábra: A születéskor várható átlagos élettartam kistérségi különbségei, 2008 

 

Adatok forrása: KSH, 2010 

 

Egy térség demográfiai adottságainak elemzése során célszerű figyelmet fordítani a 

népesség képzettségi helyzetére is, amely különösen nagy hatást gyakorol többek 

között a foglalkoztatás alakulására is. A 2005. évi Mikrocenzus adatai igen 

kedvezőtlen képet mutatnak a régió 14 évnél idősebb lakosságának képzettségi 

szintjéről. E szerint a megfigyelt korosztályon belül a népesség 44%-a csak általános 

iskolai tanulmányokat folytatott, érettségi bizonyítvánnyal pedig csupán egyharmaduk 

rendelkezik. Bár Pécsett számos, eltérő képzési profillal rendelkező egyetemi kar 

működik, ennek ellenére a régió lakosságának nem egészen 10%-a szerzett 

felsőfokú végzettséget. A képzettség jelzőszámai markánsan eltérnek a 

településhierarchia különböző szintjein; míg a megyei jogú városokban az országos 

átlagot messze meghaladó számban élnek közép-, illetve felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők, addig a községekben abszolút többséget képeznek az alapfokú 

végzettségűek. Ennek hátterében az áll a falvak elmaradottabb társadalmi adottságai 
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mellett, hogy a községek népességének átlagos életkora is magasabb, a 

továbbtanulás lehetősége pedig a korábbi évtizedekben szűkösebb volt.  

 

3.11. táblázat: A 15 éves, és annál idősebb népesség befejezett iskolai végzettség 

szerinti megoszlása(2005) 

  Általános iskolai végzettség  
Középiskolai 
végzettség 

Felsőfokú 
végzettség 

  

1. 
évfolyamot 

sem 
végezte el 

1–7. 
évfolya

m 

8.évfoly
am 

érettségi 
nélkül, 

szakmai 
oklevéllel 

érettségi
vel 

  

Baranya megye 0,6% 7,3% 34,3% 21,3% 25,8% 10,7% 

Somogy megye 0,7% 9,3% 36,2% 21,9% 23,1% 8,7% 

Tolna megye 0,8% 8,5% 36,2% 22,5% 22,0% 10,0% 

Ebből: 
     

  

megyei jogú városok 0,3% 4,8% 27,2% 16,9% 33,0% 17,8% 

többi város 0,6% 6,9% 33,4% 22,6% 26,0% 10,5% 

községek 1,0% 11,4% 42,0% 24,4% 16,9% 4,4% 

  
     

  

Dél-Dunántúl 0,7% 8,3% 35,4% 21,8% 23,9% 9,8% 

Magyarország 0,5% 7,8% 32,1% 18,7% 27,8% 13,0% 

 

Adatok forrása: Mikrocenzus, 2005 
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4. Észak-alföldi régió 

4.1. Összefoglalás 
 

Az Észak-alföldi régió az ország egyik legelmaradottabb térsége, a piacgazdasági 

átmenet alatt mindhárom megye gazdasági fejlettségi szintje a vidéken belül is 

romlott. Azonban kialakult egyfajta kettősség, a régió nyugati része (nagyjából Jász-

Nagykun-Szolnok megye) és a nagyvárosok helyzete sokat javult, míg a keleti, főleg 

határ menti térségek egyre jobban lemaradnak. 

A régió településszerkezetét a mezővárosi jelleg jellemzi, a központi funkcióval 

rendelkező települések megfelelően lefedik a régió nagyobb nyugati és középső 

részeit. Az elmúlt évtized autópálya-építéseinek köszönhetően Debrecen és 

Nyíregyháza közvetlen kapcsolódik a gyorsforgalmi-úthálózatba, Jász-Nagykun-

Szolnok megye egésze azonban kimaradt e beruházásokból. 

Az országos átlaghoz képest a régió mindhárom megyéjében a fajlagos GDP aránya 

kis mértékben csökkent, mivel a növekedés üteme az országostól időközönként 

elmaradt. A régió egy lakosra jutó GDP-je a Dél-alföldivel megegyezik, a rangsor 

szerint a hatodik. A beruházások teljesítményértéke és az egy főre eső külföldi tőke 

az országos átlagtól jócskán elmarad, egyedül a 2000-es évek derekán Jász-

Nagykun-Szolnok megye ipari bővülése emelhető ki jelentős pozitívumként. 

A rendszerváltozás óta százharmincezer fővel csökkent a régió népessége, a 

legnagyobb fogyást Jász-Nagykun-Szolnok megye szenvedte el. A foglalkoztatási 

arány és a munkanélküliség tekintetében is jelentős eltérések vannak. Jász-

Nagykun-Szolnok megye helyzete a legkedvezőbb, de az országos átlagtól így is 

elmarad. Hajdú-Biharban mutatói ennél kissé kedvezőtlenebbek, viszont Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye mutatói sokkal rosszabbak – 7 százalékponttal alacsonyabb 

foglalkoztatási arány, és majd másfélszeres munkanélküliségi ráta jellemzi. A tartós 

munkanélküliség rátájában is hasonló területiség figyelhető meg. A lakosság 

képzettség szerinti megoszlása viszont Hajdú-Biharban kedvezőbb, de a községek 

lényeges elmaradást mutatnak mind régiós, mind országos összehasonlításban. 

A megyék lakossági jövedelmi helyzete alapján is a Hajdú-Bihar megyéhez tartozó 

érték a legkedvezőbb, de ez az országos átlagot itt jelentősen is alulmúlta. A be nem 

vallott jövedelmek a régió keleti részén jóval magasabbak, különösen a határ menti 

térségekben.  
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4.2. Településszerkezet, elérhetőség 
 
Az Észak-Alföld Magyarország második legnépesebb régiója, 2012-ben lakossága 

meghaladta az 1 millió 473 ezer főt. A régió nyugati térségei az ország 

centrumtérségeihez közel esnek, azokkal szoros társadalmi és gazdasági 

kapcsolatban állnak, addig keleti felének általános elmaradottságában meghatározó 

periférikus helyzetük. Az ország legkeletibb, és egyben Budapesttől legtávolabb eső 

pontja is itt található; Garbolc község 332 km-re fekszik a fővárostól (közúton). Igen 

változatos jellemzőkkel szembesülhetünk a településhálózat tekintetében is, hiszen a 

régió nyugati és központi területein viszonylag nagy népességet koncentráló 

nagyközségek és mezővárosok váltak jellemzővé, amelyekhez kiterjedt tanyavilág 

tartozik. Ellenben a régió keleti vidékein nagyobb mértékben őrződött meg a 

települések középkori területi szerkezete, és manapság is a falvak dominálnak a 

településhálózatban; Szabolcsban a középfalvak, Szatmárban és Beregben az 

aprófalvak. Ez a kettősség felfedezhető a megyék településeinek nagyság szerinti 

megoszlásban is; míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a települések 6,5%-án él 

5 ezer főnél nagyobb népesség, addig Hajdú-Bihar megyében ez az érték 24%, 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 27%. 

 

4.1. táblázat: Településnagyság-kategóriák Észak-Alföldön és megyéiben 

    Településnagyság-kategóriák (fő) 

  
  

<20
0 

200-
500 

500-
1e 

1e-
2e 

2e-
5e 

5e-
10e 

10e-
20e 

20e-
50e 

50e
< n 

Észak-
Alföld 

településszám (db) 12 37 91 105 88 33 15 5 3 389 

régión belüli 
eloszlás (%) 3,1 9,5 23,4 27,0 22,6 8,5 3,9 1,3 0,8 100 

országos 
részesedés (%) 3,1 5,3 13,5 16,6 18,5 25,4 17,9 12,2 15,8 12,4 

Hajdú-
Bihar 

településszám (db) 2 4 14 20 22 11 6 2 1 82 

megyén belüli 
eloszlás (%) 2,4 4,9 17,1 24,4 26,8 13,4 7,3 2,4 1,2 100 

országos részesedés 
(%) 0,5 0,6 2,1 3,2 4,6 8,5 7,1 4,9 5,3 2,6 

Szabolcs
-

Szatmár-
Bereg 

településszám (db) 9 29 65 64 47 9 5 0 1 229 

megyén belüli 
eloszlás (%) 3,9 12,7 28,4 27,9 20,5 3,9 2,2 0,0 0,4 100 

országos részesedés 
(%) 2,3 4,2 9,7 10,1 9,9 6,9 6,0 0,0 5,3 7,3 

Jász-
Nagykun-
Szolnok 

településszám (db) 1 4 12 21 19 13 4 3 1 78 

megyén belüli 
eloszlás (%) 1,3 5,1 15,4 26,9 24,4 16,7 5,1 3,8 1,3 100 

országos részesedés 
(%) 0,3 0,6 1,8 3,3 4,0 10,0 4,8 7,3 5,3 2,5 
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Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis – 2012.11.23 

 

A régió központi helyzetű megyéje Hajdú-Bihar megye, amelynek székhelye 

Debrecen, 207 ezer lelket számláló lakosságával az ország második legnépesebb 

városa. Ebben a városban lakik a megye lakosságának 38%-a, ami igen jelentős 

koncentrációt jelent, ugyanakkor két további városa, Hajdúböszörmény és 

Hajdúszoboszló is 20 ezer főt meghaladó népességgel bír. A megyében 22 város 

található, ezek viszonylag egyenletes elhelyezkedése miatt nincs a megyében 

városhiányos térség. A városok közül meghatározó Püspökladány vasúti 

csomópontként betöltött szerepe, valamint Hajdúdorog a kulturális és vallási életben 

betöltött funkciója. Jász-Nagykun-Szolnok megye a régió nyugati részében terül el. 

Székhelye a 74 ezer lakossal bíró Szolnok, „ellenpólusokként” a megye északnyugati 

és keleti szegletében Jászberény illetve Karcag említhető meg, mint a 

településhálózat komolyabb központi funkcióval bíró elemei. Ezeken kívül 

Törökszentmiklós lakossága is meghaladja a 20 ezer főt. A megye városai általában 

a forgalmas közlekedési folyosók mentén fekszenek, az ezektől távol eső térségek 

városaiban jellemzően kisebb a lakosok száma. Az imént bemutatott két megyét 

településszám tekintetében majdnem háromszorosan múlja felül Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye, amely területe és népessége alapján is a régió legnagyobb megyéje. 

Megyeszékhelye a 117 ezres lakosságot felmutató Nyíregyháza, az ország 7. 

legnagyobb városa. Településállománya egyedinek mondható, hiszen településeinek 

mintegy fele ezer és 5 ezer fő közötti lakossággal rendelkező középfalu, de az ezer 

főnél kisebb népességű települések is igen jelentős hányadot tesznek ki. Az utóbbi 

években városhálózata 28-ra gyarapodott, azonban városai jellemzően kisméretűek, 

a középvárosi szint gyakorlatilag hiányzik. Ezt mutatja az is, hogy a megye második 

legnépesebb városában, Mátészalkán is csupán 17 ezer ember lakik. A megye 

legkisebb városa Máriapócs, amely a vallási életben betöltött szerepe miatt válhatott 

csekély (2 ezer fő) lakossága mellett is várossá. 

Az elérhetőség szempontrendszere is megosztja a régiót kedvező, és kedvezőtlen 

helyzetű térségekre. Az elmúlt évtizedben számos autópálya-beruházás 

eredményeként mintegy 100 km új gyorsforgalmi útszakasz épült Hajdú-Bihar, és 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, bekapcsolva mind Debrecent, mind 

Nyíregyházát az ország autópálya-hálózatába. Ezen beruházások elkerülték viszont 
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Jász-Nagykun-Szolnok megyét, így nem meglepő, hogy számos kistérségéből a 

legközelebbi autópálya-felhajtó eléréshez átlagosan egy óránál több idő szükséges. 

Azonban még ennél is rosszabb Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti felének 

általános elérhetősége; a térség periférikus elhelyezkedéséből adódóan sok idő 

szükséges a központok (pl. megyeszékhely, főváros) megközelítéséhez, és ezt az 

autópálya-hálózat mostani kiépültsége is csak kevéssé mérsékli.  

 

4.1. ábra: Legközelebbi gyorsforgalmi csomópont elérésének átlagos ideje az Észak-

Alföld kistérségeiről 

 

Adatok forrása: TeIR – 2012.11.27 

 

4.2. táblázat: Gyorsforgalmi-csomópont elérhetőség, illetve megyeszékhely 

elérhetőség átlagos értéke az Észak-Alföld kistérségeiben 

Kistérségek 

Elérhetőség 

Gyorsforgalmi csomópont Megyeszékhely 

(perc) (perc) (perc) (perc) 

2007 2011 2011-2007 2011 

Debreceni 11 0 -11 0 

Nyíregyházi 12 3 -8 3 

Szolnoki 59 64 5 8 

Hajdúszoboszlói 15 24 10 24 

Nagykállói 14 25 11 25 

Hajdúhadházi 30 25 -5 26 

Törökszentmiklósi 74 77 3 27 
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Ibrány-Nagyhalászi 32 28 -3 28 
Derecske-
Létavértesi 35 29 -6 29 

Hajdúböszörményi 12 2 -10 33 

Tiszavasvári 29 22 -7 35 

Kunszentmártoni 49 51 2 37 

Baktalórántházai 28 38 10 38 

Balmazújvárosi 22 28 5 38 

Polgári 6 3 -2 45 

Mezőtúri 85 86 1 45 

Nyírbátori 37 45 8 46 

Kisvárdai 44 49 5 49 

Püspökladányi 37 50 13 50 

Jászberényi 32 34 3 53 

Berettyóújfalui 54 55 0 55 

Karcagi 58 68 9 61 

Mátészalkai 53 62 9 62 

Záhonyi 57 62 5 62 

Vásárosnaményi 56 67 11 67 

Tiszafüredi 46 48 2 68 

Fehérgyarmati 84 94 11 94 

Csengeri 86 95 9 95 

 

Adatok forrása: TeIR – 2012.11.27 

 

A régió elérhetőségi viszonyait a vasúthálózat szemszögéből is fontos vizsgálni, 

hiszen a régió társadalmának életében meghatározó szerepet tölt be. Az Észak-

Alföldön egy nemzetközi jelentőségű fővonal fut keresztül, érintve mindhárom megye 

székhelyét, és Záhonynál elhagyva az országot Ukrajna felé. Ezen vonalszakasz 

mentén Szolnok, Püspökladány, és Nyíregyháza a három legfontosabb csomópont, 

ahonnan fővonalak ágaznak le Békéscsaba, Nagyvárad, illetve Miskolc irányába. 

Záhony, és számos környező település átrakodó állomása fontos szerepet tölt be a 

vasúti teherszállítás terén.  

A régió vasútsűrűsége 2007-ben meghaladta a 8,1 km/100km2 országos értéket, 

azonban számos vonal megszüntetésére került sor Szabolcs-Szatmár-Bereg, és 

Hajdú-Bihar megyékben, ennek következtében a régiós arányszám 2011-ben nem 

érte el az országos arányt. Szünetel a személyszállítás többek között a Sáránd-

Létavértes, valamint az Ohat-Pusztakócs–Nyíregyháza vonalon. Jász-Nagykun-

Szolnok megyében továbbra is felülmúlja a vasútsűrűség az országos átlagot.  
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4.3. táblázat: Vasútvonalak hossza a Észak-Alföldön (2007-2011) 

  

2007 2011 

országos 
építésű normál 
nyomtávú (km) 

ebből: 
vasútsűrűség 
(km/100km

2
) 

országos 
építésű normál 
nyomtávú (km) 

ebből: 
vasútsűrűség 
(km/100km

2
) működtetett 

vonalhossz 
működtetett 
vonalhossz 

Hajdú-Bihar 438 436 7,0 270 270 4,3 

Jász-Nagykun-Szolnok 477 477 8,5 477 477 8,5 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg 663 644 10,8 405 369 6,2 

Észak-Alföld 1 577 1 557 8,8 1152 1116 6,3 

 

Adatok forrása: KSH Stadat – 2012.11.25 
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4.3. Gazdasági folyamatok 
 
2010-ben a régió adta az ország GDP-jének majd tizedét, egy főre eső értéke pedig 

1,7 millió Ft volt. Részesedése alapján a negyedik a régiók közül, az egy főre eső 

érték alapján azonban csak a hatodik, vagyis a régió részesedése a népességből 

jóval nagyobb, mint a GDP-ből. Ezek alapján kijelenthető, hogy Észak-Alföld 

Magyarország kevésbé fejlett régiói közé tartozik. 

 
4.2. ábra: Egy lakosra jutó GDP (az országos átlag százalékában)* 

 
Megjegyzés: Az adatok időbeli összehasonlítása csak korlátozottan lehetséges a módszertani 

változások okán 

Adatok forrása: 1994: TeIR, 1995-1999: Teáor '03, KSH Tájékoztatási adatbázis, 2000-2010: Teáor 

'08 KSH Stadat - 2012.11.21. 

 
1994-től 2010-re az országos átlaghoz viszonyított gazdasági fejlettség szintje kisebb 

stagnálásokkal, de összességében mégis romlott. Míg 1994-ben a régió egy főre jutó 

GDP-je az országos átlag háromnegyede volt, 2010-ben már csak annak 

kétharmada. Ez a relatív pozícióvesztés a régió összes megyéjében megfigyelhető, 

nagyjából egyenlő mértékben. Az egyetlen különbség a megyék között az, hogy más 

szintről indultak, így a hasonló fejlettségi pálya után is megmaradtak a relatív 

pozícióbeli különbségek. Hajdú-Bihar fajlagos GDP-je a vizsgált időszakban a régiós 
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átlag felett mozgott, így a három közül a legfejlettebb megyének számít. 1994-ben a 

Jász-Nagykun-Szolnokhoz tartozó egy lakosra jutó GDP is régiós átlag fölött volt, 

azonban a fokozatos, és a többi megyénél erősebb pozícióvesztés hatására néhány 

évre az alá csökkent, nagyjából hasonló értéket vett fel. Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye gazdaságát tekintve pedig az egyetlen pozitívum, hogy valamennyivel 

közelebb került a régiós átlaghoz, nem szakadt le teljesen. A Budapest nélküli vidéki 

átlagot is csupán Hajdú-Bihar megye fajlagos GDP értéke éri el, a másik két megye 

attól jóval elmarad. 

Érdekesség, hogy a válság és az azzal járó országos gazdasági visszaesés kevéssé 

érintette a régiót, így annak pozíciója erősödni tudott, mely lendület 2010-re már 

elveszett az országos növekedés mellett, hiszen ez csak relatív értelemben hozott 

javulást. Ennek fő oka, hogy Jász-Nagykun-Szolnok gazdasága jelentősen 

visszaesett 2010-ben, mikor már a régió többi megyéjében, és országos szinten is 

növekedés volt. 

Az 1994 és 2010 között, a következő szakaszokat érdemes vizsgálni a GDP megyei 

volumenéhez kapcsolódóan: 1994-2000, 2000-2005, 2005-2008 és végül a 2008 

utáni éveket. 

 

4.4. táblázat: A GDP évi átlagos növekedésének üteme 1994-2010 

  1994-2008 1994-2000 2000-2005 2005-2008 2008-2010 

Hajdú-Bihar 1,93% 0,88% 4,64% -0,39% -0,81% 

Jász-Nagykun-Szolnok 1,34% 0,08% 2,26% 2,33% -6,25% 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 2,16% 2,48% 3,05% 0,06% -2,63% 

Észak-Alföld 1,83% 1,16% 3,48% 0,47% -2,85% 

Ország 2,99% 2,70% 4,17% 1,62% -2,81% 

Budapest nélkül 2,66% 2,69% 3,83% 0,68% -3,32% 

 
Adatok forrása: becslés Magyarország Nemzeti Számlái (KSH) alapján 

 

Hiába növekedett a kijelölt időszakokban a GDP volumene, a régió növekedés üteme 

mindig elmaradt az országos és a vidéki átlagtól is, ez pedig a fokozatos 

pozícióvesztéssel járt. A kijelölt időszakokban mindig volt olyan megye, mely valami 

belső probléma miatt lemarad, az 1990-es évek végén Jász-Nagykun-Szolnok, 

közvetlenül a válság előtt pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg volt ilyen. 2008 és 2010 

között az országos visszaeséssel megegyező volt a GDP csökkenésének mértéke, 

viszont a régió megyéjében az értékek jelentősen eltérnek egymástól. Hajdú-
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Biharban volt a legkisebb a gazdasági visszaesés, Szabolcs-Szatmár-Beregben átlag 

körüli, Jász-Nagykun-Szolnokban viszont az országos átlag kétszerese volt a 

csökkenés. 

2001 és 2007 között a régióba érkezett beruházások egy lakosra jutó értéke 216 

ezer forint volt, ami a második legalacsonyabb érték, jóval elmaradt a vidéki átlagtól 

is. Ezt az átlagot egyedül Hajdú-Bihar tudta felülmúlni ettől jóval elmaradt Jász-

Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg pedig az egész ország legalacsonyabb 

értékével rendelkezett. 

A 2008 és 2010 között a beruházások egy főre jutó teljesítményértéke számszerűleg 

alig változott a régió megyéiben, de a válság utáni változások hatására Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye már nem a sereghajtó a megyék között. Jász-Nagykun-

Szolnok pedig megelőzte Hajdú-Bihart, viszont mindkét megye értéke egy kevéssel 

még a vidéki átlag alatt volt 2010-ben. 

 

1 ábra: A beruházások egy főre jutó teljesítményértéke (Ft), 2010 

 
Adatok forrása: KSH Stadat - 2012.11.23  

 

A külföldi érdekeltségű cégek egy főre jutó külföldi tőkéje, és annak változása is 

hasonló képet ad a régióról. Egyrészt 2001 és 2010 között, ennek az országos 

átlagra vetített értéke a régió egészében gyakorlatilag változatlan maradt, míg a 

vidéki átlag az országos arányában növekedni tudott. Ugyanakkor nagy különbségek 

voltak 2001-ben is a megyék között különösen Hajdú-Biharban, de Jász-Nagykun-

Szolnokban is magasabb volt az egy főre jutó külföldi tőke, mint Szabolcs-Szatmár-
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Beregben. 2010-re ez annyiban módosult, hogy Hajdú-Bihar értéke az országos 

átlaghoz képest kissé visszaesett, de Jász-Nagykun-Szolnoké növekedni tudott. 

Szabolcs-Szatmár-Beregben gyakorlatilag 2001-ben és 2010-ben is az egy főre jutó 

külföldi tőke az országos átlag egytizede volt. 

 

4.4. ábra: A külföldi érdekeltségű vállalatok egy lakosra jutó külföldi tőkéje az 

országos átlag (1,65m Ft) százalékában 

 
Adatok forrása: KSH Stadat – 2012.11.26. 

 

A Bruttó Hozzáadott Érték 2010-es adatainak vizsgálatából azonnal feltűnik, hogy 

milyen jelentős a mezőgazdaság szerepe, itt valósul meg az ország mezőgazdasági 

termelésének ötöde. Ugyanakkor a legjelentősebb értéktermelő ágazat az ipar, azon 

belül is különösen nagy súlya van a feldolgozóiparnak. Ez a megállapítás különösen 

igaz Jász-Nagykun-Szolnok megyére, ahol a feldolgozóipar részesedése majd 

másfélszerese az országos átlagnak, és a többi megye értéke is az átlaghoz közeli, 

attól nem sokkal alacsonyabb. 

A közigazgatás és oktatás valamint a kereskedelem hozzáadott értéktermelése is 

jelentős. Feltűnően alacsony viszont az információ, kommunikáció nemzetgazdasági 

ág szerepe a régió értéktermelésében, e modern ágazat hiánya a jövőben jelentős 

versenyhátrányt okozhat a régiónak, igaz Közép-Magyarországot kivéve a többi régió 

is hasonló helyzetben van. 
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4.5. táblázat: A Bruttó Hozzáadott Érték ágazati megoszlása, 2010 

  A C 
B+C+D+

E F 
G+H

+I J K+I L 
M+
N 

O+P+
Q 

R+S+T+
U 

Összes
en 

  Az adott területek részesedése az egyes ágazatok országos össztermeléséből (%) 

Észak-Alf. 20,4 10,2 9,8 10,9 8,9 3,3 4,6 9,2 6,2 11,7 9,4 9,4 

Hajdú-Bihar 9,1 3,7 3,8 4,3 3,8 2,0 2,2 4,5 3,1 4,7 3,9 4,0 

Szab.-Sz.-B. 6,5 3,0 2,8 4,0 3,1 0,7 1,4 2,8 1,6 4,3 3,1 3,0 

Jász-N.-Sz. 4,8 3,5 3,2 2,6 2,0 0,6 1,1 1,9 1,5 2,7 2,4 2,4 

  Az egyes gazdasági ágak részesedése az adott terület bruttó hozzáadott értékéből (%) 

Észak-Alf. 7,6 23,7 27,5 4,9 16,5 1,8 2,3 8,7 5,6 22,1 2,9 100 

Hajdú-Bihar 8,0 20,2 24,9 4,5 16,7 2,6 2,6 10,1 6,6 21,0 2,9 100 

Szab.-Sz.-B. 7,5 21,9 24,7 5,6 17,7 1,3 2,2 8,3 4,6 25,2 2,9 100 

Jász-N.-Sz. 7,0 31,9 35,2 4,6 14,5 1,2 2,1 7,0 5,4 20,1 2,9 100 

Magyaro. 3,5 22,0 26,5 4,2 17,5 5,3 4,7 8,9 8,6 17,8 2,9 100 

  Az egyes gazdasági ágak relatív súlya az országos átlag arányában (%)   

Észak-Alf. 216 108 104 115 94 35 49 98 66 124 99 
 Hajdú-Bihar 229 92 94 107 95 50 54 113 77 118 98 
 Szab.-Sz.-B. 212 100 93 132 101 24 46 93 53 142 101 
 Jász-N.-Sz. 198 145 133 108 83 23 45 78 63 113 98 
 Magyaror. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
  

Megjegyzés: A= Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat; C= Feldolgozóipar; B+C+D+E= Ipar 

összesen; F= Építőipar; G+H+I= Kereskedelem, szállítás és raktározás, vendéglátás; J= Információ, 

kommunikáció; K= Pénzügyi, biztosítási tevékenység; L= Ingatlanügyek; M+N= Üzleti szolgáltatások; 

O+P+Q= Közigazgatás, oktatás, egészségügyi szolgáltatás; R+S+T+U= Egyéb szolgáltatás 

Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis - 2012.11.21 

 

A 2008 és 2010 között bekövetkezett változások hatására az ipar részesedése tudott 

jelentősen növekedni. A legtöbb régióval ellentétben Észak-Alföldön valódi bővülés 

történt, nem csupán a válság okozta általános visszaesés statisztikai hatás 

eredménye a magasabb részesedés. Ennek hátterében Hajdú-Bihar és Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye áll, Jász-Nagykun-Szolnokban ipari visszaesés történt. A 

korábbi egy lakosra jutó GDP ábráján az utolsó évek folyamatai ezzel 

magyarázhatók. 

A régióban székhelyet választó cégek ugyan nem kizárólagosan a régióban 

működnek, ám székhelyválasztásuk egy megfontolt döntés eredménye. Ezért 

érdemesnek tartjuk közölni az itt bejegyzett, az ország legnagyobb nyereségű 

cégeinek listáját. Ebből az derül ki, hogy a megyék között nagyjából egyenletesen 

oszlik el a tíz legnagyobb cég. Ezek fő profilja leginkább a gépgyártás elektronikai 

ipar, illetve a gyógyszeripar. 
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4.6. táblázat: Az Észak-Alföld régió legnagyobb nyereségű vállalatai, 2010 

Helyezés Cég Ágazat Megye 

9 Teva Gyógyszergyár Zrt. gyógyszeripar Hajdú-Bihar 

28 Jász-Plasztik Kft. gépgyártás Jász-Nagykun-Szolnok 

56 HP Team Kft. gépgyártás Szabolcs-Szatmár-Bereg 

68 Tigáz Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. energiaszolgáltatás Hajdú-Bihar 

78 Michelin Hungária Abroncsgyártó Kft. gumiipar Szabolcs-Szatmár-Bereg 

83 NI Hungary Kft. elektronikai ipar Hajdú-Bihar 

89 Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. gépgyártás Jász-Nagykun-Szolnok 

124 Samsung Electronics Magyar Zrt. elektronikai ipar Jász-Nagykun-Szolnok 

130 Turbo Team Kft. gépgyártás Szabolcs-Szatmár-Bereg 

186 KITE Mezőgazdasági Szolgáltató Zrt. nagykereskedelem Hajdú-Bihar 

 

Adatok forrása: CREDITREFORM Kft.- HVG  2011/41 pp.56-70. 

 

Az ipari termelés jelentősen befolyásolja a régió, Bruttó Hozzáadott Értékét, és ehhez 

köthető a legtöbb nagyvállalat is, ezért az ipari termelés alakulásának részletesebb 

vizsgálatára is sor kerül. A régió ipari termelése 2001 és 2011 között szinte teljesen 

együtt mozgott az országossal, egyedül az emelhető ki, hogy a 2009-es visszaesés 

nem érintette olyan mértékben. Ez azt jelenti, hogy a régióban az ipari tevékenység 

nem függ nagy mértékben az exportpiacoktól. 2009-ig Hajdú-Bihar gyakorlatilag 

teljesen együtt mozgott az országgal, egyedül 2005-ben volt érdemi eltérés.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ipari termelése ennél sokkal érdekesebben alakult. 

A termelés már 2007-ben csökkent, a válság után viszont óriási növekedés indult 

meg. Ennek mintegy ellentéte Jász-Nagykun-Szolnok megye, ahol kiemelkedően 

magas volt az ipari termelés növekedése a 2000-es évek második felében, a 

válságban is csak a stagnálás szintjére süllyedt a megye. 2011-ben viszont jelentős 

bővülés után visszaesés következett be. 
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4.5. ábra: Az ipari termelés volumenindexei (előző év=100%) 

 
 

Adatok forrása: KSH Stadat - 2012.11.23. 

 

A régió egészének ipari termelése tíz év alatt kétszeresére nőtt, ezzel kissé nőtt az 

országos egészből való részesedése. Ez leginkább annak köszönhető, hogy Jász-

Nagykun-Szolnokban a növekedés két és félszeres volt. 

A vállalkozásdemográfiai mutatók rendelkezésre állnak alacsonyabb területi szintre, 

mivel megyén belül jelentős eltérésekkel rendelkeznek, ezeket kistérségi szinten 

mutatjuk be. Elsőként a gazdálkodási forma szerint érdemes vizsgálódni. Az értékek 

jelentésére már az összefoglaló fejezetben kitértünk. A jogi személyiségű 

vállalkozások sűrűsége leginkább a népességszámmal függ össze, így a 

megyeszékhelyek kistérségei az elsők. Ennek sűrűsége szinte teljesen fordítottan 

arányos az egyéni vállalkozások sűrűségével. Ebből azonban nem érdemes 

messzemenő következtetéseket levonni, hisz ennek oka a mezőgazdasági 

őstermelők egyéni vállalkozói státusza, ők pedig egyértelműen a nem városias 

kistérségekben tevékenykednek. 
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4.6. ábra: Regisztrált vállalkozások 1000 lakosra jutó száma gazdálkodási forma 

szerint, 2010 (100=országos átlag) 

 
 
Adatok forrása: KSH T-STAR, Erőforrástérkép 2012.11.23. 

 

A GVI 1998 óta félévente készíti el vállalati konjunktúra vizsgálatát. A jelenlegi és 

várható üzleti helyzet és várokozások felmérésére irányuló kérdőívre több ezer 

vállalatvezető válaszol minden alkalommal. Az adatfelvétel a legtöbb évben 

lehetőséget nyújt a komplex mutató megyei értékeinek bemutatására. Az Észak-

Magyarországon működő vállalkozások üzleti helyzetét és várakozásait gyakorlatilag 

1998-tól a 2009-ig szinte folyamatosan romló tendencia jellemzi. Ezt követően a 

régió mindhárom megyéjében pozitív hangulatváltás tapasztalható. Az elmúlt két és 

fél év alapján Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a vállalatvezetők 

egyre pozitívabban ítélik meg helyzetüket. Ezzel szemben Jász-Nagykun-

Szolnokban a hangulat a válság legmélyebb időszakánál is negatívabb, hiszen az 

ipari termelés visszaesése is jelentősebb. 

 

0

50

100

150

200

250

300

D
e

b
re

c
e
n
i

N
y
ír

e
g
y
h
á

z
i

S
z
o

ln
o

k
i

H
a

jd
ú

s
z
o
b

o
s
z
ló

i

J
á
s
z
b

e
ré

n
y
i

M
e

z
ő

tú
ri

H
a

jd
ú

b
ö
s
z
ö
rm

é
n
y
i

K
a
rc

a
g
i

N
a

g
y
k
á

lló
i

N
y
ír

b
á
to

ri

D
e

re
c
s
k
e
i

M
á

té
s
z
a
lk

a
i

H
a

jd
ú

h
a
d

h
á
z
i

B
a
lm

a
z
ú
jv

á
ro

s
i

B
e
re

tt
y
ó
ú

jf
a

lu
i

P
o
lg

á
ri

K
u
n
s
z
e
n
tm

á
rt

o
n

i

V
á
s
á
ro

s
n
a
m

é
n
y
i

P
ü
s
p
ö
k
la

d
á
n

y
i

K
is

v
á

rd
a
i

T
ö
rö

k
s
z
e

n
tm

ik
ló

s
i

T
is

z
a
v
a
s
v
á

ri

Ib
rá

n
y
i

Z
á

h
o
n
y
i

B
a
k
ta

ló
rá

n
th

á
z
a
i

T
is

z
a
fü

re
d
i

F
e
h

é
rg

y
a
rm

a
ti

C
s
e
n

g
e
ri

jogi személyiségű jogi szem. nélküli egyéni



103 

4.7. ábra: GVI konjunktúra mutató alakulása 

 
 
Adatok forrása: GVI, 2012 
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4.4. Foglalkoztatás és lakossági jövedelmek alakulása 
 
Az Észak-Alföld gazdasági lehetőségeinek felméréséhez célszerű megismerni a 

régió foglalkoztatási adottságait. 2011-ben 594 ezer volt gazdaságilag aktívak 

száma, ezek közül 86 ezren kerestek állást. Pozitív eredményként értelmezhetjük, 

hogy 2000 óta – kisebb megszakításokkal – az aktívak számának, és arányának 

növekedése volt a jellemző. 2006-ig a foglalkoztatottak aránya is növekvő tendenciát 

mutatott, 2007-től a foglalkoztatás szintje kissé visszaesett. A legnagyobb 

csökkenést 2008-2009 években lehetett tapasztalni, ami azt sejteti, hogy a 

gazdasági válság régióra gyakorolt hatása erősnek bizonyult. Az Észak-Alföld 

megyéinek foglalkoztatási mutatóit összehasonlítva elmondható, hogy Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye elmaradott helyzete ebből a szempontból is jelentős: aktivitási 

aránya a megfigyelt időszakban végig alulmúlta a másik két megye értékét, 

ugyanakkor munkanélküliségi rátája végig a legmagasabb értéket mutatta. A 

foglalkoztatottak aránya pedig jellemzően 40% körül mozgott, 43%-ot egy évben sem 

haladta meg. Jász-Nagykun-Szolnok megye esetében kiemelendő, hogy az aktivitási 

és foglalkoztatási arány a régiós trendnek megfelelően jellemzően nőtt, ugyanakkor 

az aktívak és foglalkoztatottak száma itt stagnálást, sőt inkább csökkenést mutatott, 

ami az össznépesség fogyásának gyorsabb ütemére enged következtetni.  

 

4.7. táblázat: Az aktivitás, a foglalkoztatás, és a munkanélküliség helyzete az Észak-

Alföldön (2000-2011) 

  Foglalkoztatottak száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hajdú-Bihar 189 192 191 196 197 191 196 190 188 178 183 190 

Szab.-Sz.-B. 173 178 178 186 182 184 186 183 176 172 176 178 

Jász-N.-Sz. 147 145 143 152 145 142 147 149 149 139 138 139 

Észak-Alföld 509 516 512 534 524 517 530 522 513 489 498 507 

Magyaro. 3856 3868 3871 3922 3900 3902 3930 3926 3879 3782 3781 3812 

  
           

  

  Munkanélküliek száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hajdú-Bihar 15 13 13 13 12 18 20 16 18 23 28 29 

Szab.-Sz.-B. 22 19 18 17 19 21 29 32 37 41 40 40 

Jász-N.-Sz. 15 12 12 9 10 13 16 15 14 18 17 17 

Észak-Alföld 52 44 43 39 41 52 65 63 70 81 85 86 

Magyaro 264 234 239 245 253 304 317 312 329 421 475 512 

  
 
 

           
  

  Gazdaságilag aktív népesség száma (ezer fő) 
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  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hajdú-Bihar 203 205 205 209 209 208 216 207 206 200 211 219 

Szab.-Sz.-B. 195 197 196 203 201 206 216 214 213 213 216 218 

Jász-N.-Sz. 163 157 156 161 154 155 163 164 163 157 155 157 

Észak-Alföld 560 560 556 573 564 569 595 585 583 570 582 594 

Magyaro 4120 4102 4109 4166 4153 4205 4247 4238 4209 4203 4256 4280 

  
           

  

  Gazdaságilag inaktív népesség száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hajdú-Bihar 210 208 209 205 206 205 198 206 206 211 200 194 

Szab.-Sz.-B. 241 239 240 232 234 228 218 217 217 212 204 201 

Jász-N.-Sz. 155 160 161 154 159 156 147 143 141 143 142 137 

Észak-Alföld 606 607 610 590 599 590 563 566 563 565 546 531 

Magyaro 3660 3670 3653 3579 3568 3517 3475 3481 3502 3487 3431 3396 

  
           

  

  Aktivitási arány (%) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hajdú-Bihar 49,2 49,7 49,4 50,5 50,3 50,4 52,2 50,1 50 48,8 51,3 53,1 

Szab.-Sz.-B. 44,7 45,2 44,9 46,6 46,3 47,4 49,7 49,7 49,6 50,2 51,4 52,1 

Jász-N.-Sz. 51,2 49,5 49,2 51,2 49,2 49,9 52,5 53,4 53,7 52,3 52,2 53,4 

Észak-Alföld 48 48 47,7 49,3 48,5 49,1 51,4 50,8 50,8 50,2 51,6 52,8 

Magyaro 53 52,8 52,9 53,8 53,8 54,5 55 54,9 54,6 54,7 55,4 55,8 

  
           

  

  Foglalkoztatási arány (%) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hajdú-Bihar 45,7 46,5 46,2 47,5 47,4 46,1 47,4 46,1 45,6 43,2 44,6 46,1 

Szab.-Sz.-B. 39,7 40,9 40,8 42,7 41,9 42,5 42,9 42,4 40,9 40,6 41,9 42,5 

Jász-N.-Sz. 46,4 45,9 45,3 48,3 46,2 45,8 47,4 48,4 49,2 46,4 46,5 47,5 

Észak-Alföld 43,6 44,2 43,9 45,9 45 44,7 45,8 45,3 44,8 43,1 44,1 45,1 

Magyaro 49,6 49,8 49,9 50,6 50,5 50,5 50,9 50,9 50,3 49,2 49,2 49,7 

  
           

  

  Munkanélküliségi ráta (%) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hajdú-Bihar 7,1 6,4 6,6 6 5,7 8,4 9,2 7,9 8,9 11,3 13,2 13,2 

Szab.-Sz.-B. 11,2 9,6 9,1 8,4 9,5 10,3 13,6 14,7 17,5 19,1 18,4 18,4 

Jász-N.-Sz. 9,4 7,3 7,8 5,6 6,2 8,3 9,6 9,4 8,5 11,4 10,9 11,1 

Észak-Alföld 9,2 7,8 7,8 6,8 7,2 9,1 10,9 10,8 12 14,2 14,5 14,5 

Magyaro 6,4 5,7 5,8 5,9 6,1 7,2 7,5 7,4 7,8 10 11,2 10,9 
 

Adatok forrása: KSH Stadat – 2012.11.23. 

 

A munkanélkülieken belül a 180 napnál régebb óta álláskeresők egy külön 

problémás csoportot alkotnak, hiszen visszavezetésük a munka világába az idő 

teltével egyre nehezebbé válhat. Országos viszonylatban az aktív korúak 2,3%-a 

keres munkát 180 napnál hosszabb ideje, Budapest nélkül a mutató értéke 2,6%. 

Tekintettel az Észak-Alföld 4,1%-os tartós munkanélküliségi arányára elmondható, 

hogy ebben a régióban a probléma súlyosabb, mint az ország legtöbb térségében. 

De még a régión belül is eltérő mélységű gondot okoz; Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében még ezt a magas régiós szintet is közel egy százalékponttal meghaladja a 
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tartósan álláskeresők aránya, míg Hajdú-Biharban átlag közeli, Jász-Nagykun-

Szolnok megyében átlag alatti arányszámokkal szembesülhetünk. Kiugróan magas a 

Záhonyi, a Baktalórántházai, a Kisvárdai, és a Nagykállói kistérségben tapasztalható 

tartós munkanélküliségi arányszám, de a Hajdú-Biharban található Hajdúhadházi, és 

Derecske-Létavértesi kistérség adatai is igencsak meghaladják a régiós átlagot. 

Ugyanakkor az országos átlaghoz közeli a mutató értéke a Jászberényi, és a 

Szolnoki kistérségben. 

 
4.8. táblázat: A tartós munkanélküliek száma és aránya az aktív korú népességen 
belül az Észak-Alföldön (2012 3. negyedév) 

Kistérségek 

180 napnál 
hosszabb ideje 

regisztrált 
munkanélküliek 
száma 2012. 3. 

negyedév 

Aktív korú (15-60 
éves) népesség 

száma 

180 napnál 
hosszabb ideje 

regisztrált 
munkanélküliek 

aránya 

Jászberényi 1174 52802 2,2% 

Szolnoki 1867 77054 2,4% 

Nyíregyházai 2920 93190 3,1% 

Debreceni 4334 135304 3,2% 

Hajdúböszörményi 1219 37809 3,2% 

Mezőtúri 608 18704 3,3% 

Polgári 303 9125 3,3% 

Tiszafüredi 795 23691 3,4% 

Hajdúszoboszlói 753 21396 3,5% 

Törökszentmiklósi 909 24926 3,6% 

Püspökladányi 1231 31870 3,9% 

Tiszavasvári 894 22953 3,9% 

Balmazújvárosi 713 17934 4,0% 

Kunszentmártoni 926 22329 4,1% 

Nyírbátori 1227 28242 4,3% 

Csengeri 371 8255 4,5% 

Karcagi 1252 27381 4,6% 

Fehérgyarmati 1114 23779 4,7% 

Vásárosnaményi 903 19225 4,7% 

Mátészalkai 2009 41684 4,8% 

Berettyóújfalui 1543 31699 4,9% 
Ibrány-
Nagyhalászi 1570 29037 5,4% 

Nagykállói 1608 29573 5,4% 

Kisvárdai 1946 34768 5,6% 

Derecske-
Létavértesi 1378 23104 6,0% 

Baktalórántházai 1599 22742 7,0% 

Záhonyi 910 12823 7,1% 

Hajdúhadházi 2892 40532 7,1% 

Észak-Alföld 38968 961931 4,1% 

 

Adatok forrása: TeIR – 2012.11.27. 
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Összességében megállapítható, hogy a foglalkoztatási mutatók tekintetében az 

Észak-Alföld megyéi közül Jász-Nagykun-Szolnok megyében tapasztalhatóak a 

legkedvezőbbek, Hajdú-Biharban átlag körüliek, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

átlagalattiak jellemzők. Azonban fontos kiemelni, hogy a megyéken belül igen erősen 

differenciál a településrangsor is, azaz egy nagyobb város kedvezőbb adatokkal 

tűnhet ki rosszabb helyzetű környezetéből, (pl. Nyíregyháza). A munkanélküliek 

legmagasabb végzettségén végzett vizsgálat során is a településhierarchiában 

betöltött szerep látszott fontosabbnak a kedvezőbb, és a kedvezőtlenebb adottságú 

térségek lehatárolásánál. Ugyanis a Debreceni, a Nyíregyházi, a Szolnoki, valamint a 

Hajdúböszörményi, és a Hajdúszoboszlói kistérségben voltak az alapfokú 

végzettségűek relatíve a legkisebb arányban (27-38%), és a felsőfokú végzettségűek 

a legnagyobb arányban (6-11%) a munkakeresők közt. Kilenc kistérségben azonban 

abszolút többséget képeztek az alapfokú iskolázottsággal rendelkezők a 

munkanélküliségen belül, ebből hét a régió legkeletibb területén fekszik (Nyírbátori, 

Mátészalkai, Ibrány-Nagyhalászi, Záhonyi, Baktalórántházai, Csengeri, 

Fehérgyarmati), kettő pedig centrális fekvésű a régión belül (Hajdúhadházi, 

Derecske-Létavértesi). A fentiek alapján feltételezhető, hogy az Észak-Alföld gyenge 

foglalkoztatási mutatóinak hátterében a lakosság aluliskolázottsága is áll.  

  



108 

4.8. ábra: A regisztrált munkanélküliek megoszlása végzettségük alapján (2012. 3. 

negyedév) 

 

Adatok forrása: TeIR – 2012.11.27 

 

Az életszínvonal területi különbségeit jól megragadó egy főre jutó adóköteles 

személyi jövedelem értékei viszonylag széles skálán mozognak a régión belül. Az 

országos átlagot egyedül a Debreceni, Nyíregyházi és a Szolnoki kistérség érte el. A 

közepesen magas jövedelmű kistérségek a régió nyugati részén találhatók, míg az 

alacsony jövedelműek a keleti részen. Érdekes, hogy az országban meglévő nyugat-

kelet jövedelmi lejtő így kirajzolódik egy régión belül is A régiós átlag az országos 

80%-a, ennél kicsivel magasabb Jász-Nagykun-Szolnokban és Hajdú-Biharban, de 

érezhetően alacsonyabb Szabolcs-Szatmár-Beregben.  
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4.9. ábra: Egy főre jutó adóköteles jövedelem (ezer Ft), 2010 

 

Adatok forrása: NAV, 2012 

 

Ezt a képet azonban valamennyire árnyalja az a tény, hogy a magas a be nem vallott 

jövedelmek aránya. Míg ez országosan 18%-ra tehető, a GVI egy 2010-re vonatkozó 

becslése szerint itt ez majdnem 26%, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez 30%, a 

másik kettőben 22-23% körüli. Kistérségi szinten is Szabolcs-Szatmár-Bereg 

kistérségeiben a legmagasabb, egyharmad feletti a rejtett gazdaságból származó 

jövedelmek aránya, például a Baktalórántházai, vagy a Csengeri kistérségben. 
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4.10. ábra: A rejtett gazdaságból származó jövedelmek aránya (%) 

 

Adatok forrása: GVI, 2012 

 

 Az alkalmazásban állók keresetei nagyjából egy szinten mozogtak 2000 és 

2010 között, az országos az országos átlag 80%-a körül. A táblázatról jól látszik a 

három megye sorrendje, Hajdú-Biharban a legmagasabbak a bérek, ezt követ Jász-

Nagykun-Szolnok, és a régiós átlag alatt Szabolcs-Szatmár-Bereg. Amennyiben a 

vidéki átlagához viszonyítunk, egyik megye sem éri el annak értékét. 

 

4.9. táblázat: A keresetek szintje Észak-Alföldön 

  
Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete az országos átlag 

%-ában     

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Észak-Alföld 80,0 80,3 80,6 82,2 81,1 82,3 81,8 81,2 81,7 79,7 79,7 

Hajdú-Bihar 83,5 82,7 83,3 84,1 83,8 84,5 84,4 84,3 85,6 84,1 84,4 

Jász-N.-Sz. 79,9 81,3 80,0 82,1 80,2 82,2 82,0 80,4 80,2 78,8 80,0 

Szab.-Sz.-B. 76,1 76,8 77,9 80,1 78,9 79,9 78,8 78,4 78,4 75,4 74,3 

  
Az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete az országos átlag 

%-ában     

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008 2009 2010 

Észak-Alföld 83,3 83,6 84,1 85,7 85,9 86,8 86,2 85,9 86,5 84,9 84,3 

Hajdú-Bihar 86,1 85,6 86,4 87,3 87,8 88,4 88,0 88,1 89,4 88,1 88,1 

Jász-N.-Sz. 83,5 84,7 83,5 85,8 85,4 87,0 86,9 85,8 85,7 84,5 84,8 

Szab.-Sz.-B. 80,1 80,7 81,9 84,0 84,2 84,9 83,7 83,5 84,0 81,4 79,8 

 
Adatok forrása: KSH Stadat - 2012.11.26 
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4.5. Demográfiai folyamatok 
 
Az Észak-Alföld népessége 1990 és 2012 között jelentősen, több mint 130 ezer fővel 

csökkent; 1 millió 608 ezerről 1 millió 473 ezerre. A legnagyobb népességvesztés 

Jász-Nagykun-Szolnok megyét érte, az időszak végére lakossága alig 383 ezer főt 

tett ki. Itt 2001 és 2010 között az összes kistérségben negatív tendenciát mutatott 

mind a természetes szaporodás, mind a vándorlási egyenleg. Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyéről érdemes megemlíteni, hogy a megyék közül itt csökkent a 

születések száma legkésőbb a halálozások száma alá, sőt a Záhonyi kistérségben 

továbbra is a természetes szaporodás mutatkozik, azonban az elvándorlás nagyobb 

mértéke miatt itt is csökken a népesség. Országos összehasonlításban a 

természetes fogyás mértéke napjainkban is kicsinek számít és jellemző, hogy az 

elvándorlás nagyobb mértékben apasztja a népességet, mint a természetes fogyás. 

Ez alól csupán a Nyíregyházi kistérség képez kivételt, ahol csekély vándorlási 

nyereség tapasztalható, ám a népesség mégis csökkent valamelyest a természetes 

fogyás következtében. Hajdú-Bihar megyében a Debreceni, a Hajdúszoboszlói, és a 

Hajdúhadházi kistérségben volt vándorlási nyereség tapasztalható, az első két 

kistérség esetén azonban ez csak a természetes fogyás mérséklésére volt elegendő. 

Ugyanakkor a Hajdúhadházi kistérségben a vándorlási nyereség mellett a 

természetes szaporulat is növelte a népességet. A Hajdúhadházi kistérség 

társadalmi szempontból elég összetett képet mutat; demográfiai jellemzői és földrajzi 

elhelyezkedése miatt a szuburbán zónák közé lehet sorolni, azonban foglalkoztatási 

mutatói az elmaradott térségekhez hasonló, ahol magas munkanélküliség, és a 

lakosság alacsony képzettségi szintje jellemző.  
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4.11. ábra: Az Észak-Alföld kistérségeinek tipizálása a népmozgalmi tényezők 

alapján (2001-2010) 

 

Adatok forrása: KSH T-STAR, Erőforrástérkép 2012.11.23. 

 

A népesség szerkezeti megoszlását számos szempontból érdemes vizsgálni, így az 

aktív korúak, és az eltartottak (idősek, fiatalkorúak) arányát kifejező függőségi ráta is 

hasznos információkkal tud szolgálni. A kilencvenes évek elején a ráta országszerte 

70% feletti értéket mutatott, az Észak-Alföldön azonban pár százalékponttal 

magasabb érték volt a jellemző. A megyék közül Szabolcs-Szatmár-Bereg, és Jász-

Nagykun-Szolnok megye haladta meg a régiós átlagot. Később az eltartottak száma 

csökkent az aktív korúakhoz képest, így a függőségi ráta értéke is mérséklődött, a 

régiós arány 2008-ban érte el minimumát, onnantól kezdve a ráta enyhe növekedése 

vált meghatározóvá. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az ezredforduló 

környékétől kisebb a ráta értéke a régiós átlagnál, aminek hátterében a születések 

számának csökkenése állhat, Jász-Nagykun-Szolnok megyében viszont a függőségi 

ráta 3 százalékponttal felülmúlja a három megye közös számát, de a megye más 

demográfiai mutatóinak ismeretében ez az öregedés előrehaladtával inkább 

magyarázható.  
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4.12. ábra: Észak-Alföld megyéinek függőségi rátája (%), 2000 és 2010 között 

 

Adatok forrása: KSH T-STAR, Erőforrástérkép 2012.11.23. 

 

A születéskor várható élettartam jelentősen javult az elmúlt két évtized során, és az 

összesített (nemekre nem bontott) mutató minden megyében meghaladta a 70 évet. 

A kistérségek közti különbségeket vizsgálva elmondható, hogy jellemzően a városias 

térségekben magasabb a mutatószám, azonban a legjobb értékek nem a 

nagyvárosokban, hanem a Hajdúszoboszlói, és a Hajdúböszörményi kistérségek 

esetén mutatkoztak.  

 

4.10. táblázat: A születéskor várható élettartam 

  

férfi                     nő                                        

1990 2001 2011 1990 2001 2011 

Hajdú-Bihar 65,72 68,04 70,82 73,63 76,63 78,50 

Jász-Nagykun-Szolnok 65,60 67,43 70,05 73,24 76,25 77,79 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 63,34 65,78 69,75 73,25 75,74 77,67 

Észak-Alföld 64,81 67,03 70,23 73,39 76,17 78,01 

Magyarország 65,13 68,15 70,93 73,71 76,46 78,23 

 

Adatok: KSH Stadat – 2012.11.23. 
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4.13. ábra: A születéskor várható átlagos élettartam kistérségi különbségei, 2008 

 

Adatok forrása: KSH, 2010 

 

A modern gazdasági értéktermelés szempontjából a népesség egyik kiemelkedő 

jellemzője annak képzettség szerinti megoszlása. Az országos viszonyokhoz 

hasonlóan az Észak-Alföldön is elsősorban a településhierarchia alapján különülnek 

el a kedvező, és kedvezőtlen helyzetű térségek, települések. A megyeszékhelyeken 

a lakosság több mint fele rendelkezik érettségivel, és minden ötödik ember szerzett 

felsőfokú képesítést is a 14 évnél idősebb korosztályt tekintve. Ezzel szemben a 

községekben az általános iskolai végzettségűek teszik ki a lakosság 57%-át. A régió 

kis, és középvárosaiban a lakosság képzettségi szintje a községekben tapasztalthoz 

áll inkább közel, és ez abban is megmutatkozik, hogy a városodottabb Jász-

Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megye értékei alig térnek el a falusias Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyéitől.  
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4.11. táblázat: A 15 éves, és annál idősebb népesség befejezett iskolai végzettség 

szerinti megoszlása (2005) 

  Általános iskolai végzettség  
Középiskolai 
végzettség 

Felsőfokú 
végzettség 

  

1. 
évfolyamot 

sem 
végezte el 

1–7. 
évfolya

m 

8.évfoly
am 

érettségi 
nélkül, 

szakmai 
oklevéllel 

érettségi
vel 

  

Hajdú-Bihar megye 0,5% 10,0% 34,2% 19,4% 24,5% 11,2% 

Jász-Nagykun-Szolnok 
megye 

0,6% 11,1% 36,0% 19,9% 22,9% 9,5% 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye 

1,2% 10,9% 36,5% 19,5% 22,6% 9,3% 

Településrangsor szerint: 
 

megyei jogú városok 0,6% 4,8% 25,9% 15,9% 33,9% 18,9% 

többi város 0,8% 11,3% 36,7% 21,2% 22,0% 8,1% 

községek 1,0% 14,6% 42,0% 20,7% 16,4% 5,2% 

  
     

  

Észak-Alföld 0,8% 10,6% 35,5% 19,6% 23,4% 10,0% 

Magyarország 0,5% 7,8% 32,1% 18,7% 27,8% 13,0% 

 

Adatok forrása: Mikrocenzus, 2005 
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5. Észak-magyarországi régió 

5.1. Összefoglalás 
 
Az Észak-magyarországi régió a legkevésbé fejlett régióink egyike, ráadásul a 

társadalmi és gazdasági fejlettség legtöbb dimenziójában egyre inkább leszakad az 

átlagtól. A régiók közül tekinthető a rendszerváltozás legnagyobb vesztesének, a 

gazdasági válság pedig a közelmúltban érintette rendkívül érzékenyül, megakasztva 

a 2000-es évek felzárkózási folyamatát. 

A régió településszerkezete elaprózott, az ebből fakadó problémákat pedig tovább 

fokozza, hogy főként a hegyvidéki területeken az elérhetőségi viszonyok is 

kedvezőtlenek. A régió déli részén halad át az M3-as autópálya, viszont északon a 

romló közúthálózat következtében egyes térségekben romlottak az elérési idők. 

Az országos átlaghoz képest – a már kezdeti alacsony értékről - a régió fajlagos 

GDP pozíciója tovább romlott. Egyedül Heves megye gazdasági növekedése tudott 

lépést tartani az országos bővüléssel, Nógrád pedig az egyetlen megye, ahol az egy 

lakosra jutó GDP az országos átlag felét sem éri el. 1994 után, az országos átlaghoz 

képest a beruházások teljesítményértéke alig változott, az egy lakosra jutó külföldi 

tőke érdemben csak Heves megyében nőtt. A régió húzóágazatai az energetikához 

illetve az autóiparhoz kapcsolhatók. 

A rendszerváltozás óta százkilencvenezer fővel csökkent a régió népessége, a 

legnagyobb arányú fogyást Nógrád megye szenvedte el. A foglalkoztatási arány 

mindhárom megyében az országos értéknél alacsonyabb, és munkanélküliség 

tekintetében jelentős eltérések vannak. A legkedvezőbb helyzetben Heves megye 

van, ahol a foglalkoztatási arány csupán négy százalékponttal marad el az 

országostól, a munkanélküliség pedig kettő százalékponttal magasabb. Borsod-

Abaúj-Zemplén megye ettől kevéssel kedvezőtlenebb helyzetben van, Nógrádban 

viszont extrém alacsony a foglalkoztatottak aránya, míg a munkanélkülieké rendkívül 

magas. A lakosság képzettség szerinti megoszlása hasonló területi mintát követ, az 

igazi különbség azonban a községek és városok között van. 

A megyék lakossági jövedelmi helyzete alapján is a Heves megyéhez tartozó érték a 

legkedvezőbb, de ez az országos átlagot itt jelentősen is alulmúlta. A be nem vallott 

jövedelmek a régió északi részén jóval magasabbak, különösen a határ menti és 

aprófalvas térségekben. 
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5.2. Településszerkezet, elérhetőség 
 
Észak-Magyarország hazánk igen sok nehézséggel küzdő régiója, ahol 2012-ben a 

lakosság 1 millió 183 ezer főt tett ki. A régió nagy része az Északi-középhegység 

hegységi, és dombsági térszínein fekszik, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

déli részei azonban természetföldrajzilag az Alföldhöz tartoznak. Észak-

Magyarországon a 19. és 20. század folyamán számos iparág telepedett meg, 

köszönhetően a térség ásványkincs vagyonának. Az iparnak a régióra gyakorolt 

hatása számos területen érhető utol, hiszen befolyásolta a településhálózat 

fejlődését, de a regionális gazdaság jelenlegi nehézségeivel is összefüggésbe 

hozható.  

Észak-Magyarországon 604 település található, amelynek közel harmada 500 főnél 

kisebb lakosságú aprófalu, fele 500 és 2000 fő közötti népességgel bíró község, 

vagy kisváros. Aprófalvak Nógrádban, Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi és keleti 

részein találhatóak nagyobb számban, míg a nagyobb falvak Heves megye déli 

részein, valamint a Borsodi- Mezőségen jellemzőek. 

 

5.1. táblázat: Településnagyság-kategóriák Észak-Magyarországon és megyéiben 

    Településnagyság-kategóriák (fő) 

  
  <200 

200-
500 

500-
1e 

1e-
2e 

2e-
5e 

5e-
10e 

10e-
20e 

20e-
50e 50e< n 

Észak-
Magyar-
ország 

településszám (db) 71 119 151 151 84 12 9 5 2 604 

régión belüli 
eloszlás (%) 11,8 19,7 25,0 25,0 13,9 2,0 1,5 0,8 0,3 100 

országos 
részesedés (%) 18,1 17,1 22,5 23,9 17,6 9,2 10,7 12,2 10,5 19,2 

Borsod-
Abaúj-

Zemplén 

településszám (db) 57 84 80 73 41 8 6 2 1 352 

megyén belüli 
eloszlás (%) 16,2 23,9 22,7 20,7 11,6 2,3 1,7 0,6 0,3 100 

országos részesedés 
(%) 14,5 12,1 11,9 11,6 8,6 6,2 7,1 4,9 5,3 11,2 

Heves 

településszám (db) 2 13 27 41 32 2 1 2 1 121 

megyén belüli 
eloszlás (%) 1,7 10,7 22,3 33,9 26,4 1,7 0,8 1,7 0,8 100 

országos részesedés 
(%) 0,5 1,9 4,0 6,5 6,7 1,5 1,2 4,9 5,3 3,9 

Nógrád 

településszám (db) 12 22 44 37 11 2 2 1 0 131 

megyén belüli 
eloszlás (%) 9,2 16,8 33,6 28,2 8,4 1,5 1,5 0,8 0,0 100 

országos részesedés 
(%) 3,1 3,2 6,5 5,9 2,3 1,5 2,4 2,4 0,0 4,2 

 

Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis – 2012.11.23 

 



118 

A régió legnagyobb városa Miskolc, húsz évvel ezelőtt lakossága megközelítette a 

kétszázezer főt, azonban az elmúlt évtizedekben igen nagy méreteket öltött a 

népességfogyás, amiben szerepet játszott mind az elvándorlás, mind a születések 

számának visszaesése. Ennek eredményeként 2012-ben a város lakossága alig 167 

ezer főt tett ki, ami alapján az ország 4. legnépesebb városa Budapest, Debrecen és 

Szeged után. A megyében 29 város található, köztük az ország legkisebb lakosságú 

városával, az alig ezer lelkes Pálházával. Heves és Nógrád megyében kevesebb 

város található, és azok átlagos népességszáma sem magas, így nem meglepő, 

hogy országos összehasonlításban, ezekben a megyékben a legmagasabb a 

községen élők aránya az összlakossághoz viszonyítva. 56 ezer lakosával a térség 

második legnépesebb városa Eger, Heves megye székhelye. Eger elhelyezkedése a 

megyében excentrikus, így a megye nyugati és középső területeinek két városa, 

Gyöngyös és Hatvan meghatározóbb pozícióhoz juthatott a településhálózatban. Az 

ország legkisebb népességű megyéjében, Nógrád megyében a népesség nem éri el 

a 200 ezer főt, a gyors népességfogyás a városok lakosságszámában is 

megmutatkozik. Salgótarjánban 37 ezren laknak a 2012. év adatai szerint, ami 26%-

os visszaesés a húsz évvel ezelőtti lakosságszámhoz képest. Nógrád második 

központjában, Balassagyarmaton szintén csökkent a népesség, 2012-ben nem érte 

el a 17 ezer főt. A régió településhálózatában speciális kategóriát alkotnak a 

szocialista korban felemelkedett iparvárosok (pl. Ózd, Kazincbarcika), amelyek 

népessége szintén drasztikusan csökkent a rendszerváltás óta (Tiszaújváros 

kivételével).  

A régió közúthálózatában meghatározó szerepet tölt be az M3-as autópálya, és az 

arra csatlakozó M30. Azon kistérségek elérhetőségi adatai, amelyeket a 

gyorsforgalmi utak nyomvonalai keresztülszelnek, szignifikánsan jobb képet 

mutatnak, mint a régiós átlag. Az északi peremvidékek kedvezőtlen elérhetőségi 

viszonyai gyakran a domborzati viszonyokra is visszavezethet.  
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5.1. ábra: Legközelebbi gyorsforgalmi csomópont elérésének átlagos ideje Észak-

Magyarország kistérségeiről 

 

Adatok forrása: TeIR – 2012.11.27 

 

A kistérségek gyorsforgalmi csomóponti elérhetősége keveset változott 2007 és 2011 

között. Heves megyében érdemi változás nem történt, Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyében javuló, és romló adottságokkal rendelkező kistérségek is adódtak, míg 

Nógrád megyében mindenhol romlott a kistérségek elérhetősége, aminek okaként a 

közúthálózat minőségi romlása említhető.  

Észak-Magyarország megyéiben a megyeszékhelyek elérése számos kistérség 

esetén több mint egy órát vesz igénybe. Ennek hátterében a székhelyek 

elhelyezkedése, Borsod-Abaúj-Zemplén esetében a megye nagy mérete is áll. A 

vizsgált terület egészét tekintve a társadalmi és gazdasági szempontból 

meglehetősen lemaradó Bodrogközi kistérség elérhetőségi viszonyai a 

legrosszabbak, de a Sátoraljaújhelyi, és a Rétsági kistérség adatai is kedvezőtlen 

helyzetről tanúskodnak. 

  



120 

5.2. táblázat: Gyorsforgalmi-csomópont elérhetőség, illetve megyeszékhely 

elérhetőség átlagos értéke Észak-Magyarország kistérségeiben 

Kistérségek 

Elérhetőség 

Gyorsforgalmi csomópont Megyeszékhely 

(perc) (perc) (perc) (perc) 

2007 2011 2011-2007 2011 

Egri 23 23 0 5 

Miskolci 10 5 -5 8 

Salgótarjáni 54 62 8 8 

Bélapátfalvai 54 47 -7 24 

Bátonyterenyei 39 46 6 24 

Füzesabonyi 9 7 -2 32 

Szikszói 21 28 7 33 

Pétervásári 46 44 -1 33 

Tiszaújvárosi 10 9 -1 34 

Szécsényi 55 58 3 38 

Kazincbarcikai 42 38 -4 38 

Mezőkövesdi 10 8 -2 39 

Szerencsi 27 35 8 40 

Mezőcsáti 15 5 -10 40 

Pásztói 23 29 6 45 

Edelényi 44 45 1 45 

Hevesi 18 19 1 48 

Encsi 38 45 8 50 

Gyöngyösi 12 15 2 52 

Tokaji 43 46 2 57 

Abaúj-Hegyközi 51 57 6 62 

Balassagyarmati 37 57 20 62 

Hatvani 7 6 -1 65 

Ózdi 71 63 -8 65 

Sárospataki 60 69 9 74 

Rétsági 19 42 24 82 

Sátoraljaújhelyi 72 82 10 86 

Bodrogközi 69 71 3 102 

 

Adatok forrása: TeIR – 2012.11.27 

 

A régió közlekedési lehetőségeit a vasútvonalak hossza és állapota is befolyásolja. 

Észak-Magyarország vasútsűrűsége kisebb az országos átlagnál, 2007 és 2011 

között pedig mintegy 30 km-rel csökkent a működtetett vonalak hossza. A 

vonalbezárások főleg Borsod-Abaúj-Zemplén megyét érintették (pl. Kazincbarcika-

Rudabánya vasútvonal). Számos mellékvágányon, ahol a közelmúltban a 

személyszállítás leállt, a teherforgalom továbbra is működik (pl. Kisterenye- Kál-

Kápolna vasútvonal). Ezek esetében a vasúti infrastruktúra romlása jóval csekélyebb, 

a személyszállítás esetleges újbóli beindítására nagyobb esély mutatkozik.  
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5.3. táblázat: Vasútvonalak hossza Észak-Magyarországon (2007-2011) 

  

2007 2011 

országos 
építésű normál 
nyomtávú (km) 

ebből: 
vasútsűrűség 
(km/100km

2
) 

országos 
építésű normál 
nyomtávú (km) 

ebből: 
vasútsűrűség 
(km/100km

2
) működtetett 

vonalhossz 
működtetett 
vonalhossz 

Borsod-Abaúj-Zemplén 528 528 7,3 475 475 6,6 

Heves 292 249 6,8 270 270 7,4 

Nógrád 128 119 4,7 121 121 4,7 

Észak-Magyarország 948 895 6,7 865 866 6,4 

 

Adatok forrása: KSH Stadat – 2012.11.25 
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5.3. Gazdasági folyamatok 
 
2010-ben a régió adta az ország GDP-jének tizenharmadát, az egy főre eső GDP 

értéke pedig 1,6 millió Ft volt. Részesedése alapján a hatodik a régiók közül, az egy 

főre eső érték alapján pedig az utolsó. Ezek után kijelenthető, hogy Észak-

Magyarország hazánk legkevésbé fejlett régiói közé tartozik. 

 
5.2. ábra: Egy lakosra jutó GDP (az országos átlag százalékában)* 

 

Megjegyzés: Az adatok időbeli összehasonlítása csak korlátozottan lehetséges a módszertani 

változások okán 

Adatok forrása: 1994: TeIR, 1995-1999: Teáor '03, KSH Tájékoztatási adatbázis, 2000-2010: Teáor 

'08 KSH Stadat - 2012.11.21. 

 
1994-ben is Észak-Magyarország rendelkezett a legalacsonyabb egy lakosra jutó 

GDP-vel, 2010-ig pedig az országos átlag 70%-ról tovább csökkent, annak 2/3-a alá. 

Tehát a régió fejlettsége mind jobban elmarad az országos átlagtól. Az 1994-ben 

még hasonló szinten álló Észak-Alföldhöz képest 2010-re több százalékpontnyira 

nőtt a két régió közti különbség. A megyei egy lakosra jutó GDP egyedül Hevesben 

nem csökkent jelentősen az országos átlaghoz viszonyítva, annak értéke végig 70% 

körül mozgott. Borsod-Abaúj-Zemplén a régió egészének pályáját követte le, tíz 
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százalékpontnyi csökkent a vizsgált időszakban. A legnagyobb relatív 

pozícióvesztést Nógrád megye szenvedte el, ami az egyetlen megye, melynek egy 

főre jutó GDP értéke 2010-ben nem érte el az országos átlag felét sem, ezzel a 

legfejletlenebb megyének számít. Budapestet kiemelve az összehasonlításból, a 19 

megye értékét vizsgálva is csupán Heves értéke éri el a vidéki átlag 90%-át, Borsod-

Abaúj-Zemplén és Nógrád ettől is jóval elmarad. 

A 2008-as válság és az utána tapasztalt országos gazdasági visszaesés, majd a 

megélénkülés egyáltalán nem mutatja jelét az országos átlaghoz való 

viszonyításban, a régió mindhárom megyéjének pozíciója kis mértékben romlott. Ez 

arra enged következtetni, hogy a régióban a visszaesés mértéke nagyobb volt, a 

2010-es gazdasági fellendülés pedig elmaradt az országos átlagtól.  

Az 1994 és 2010 között, a következő szakaszokat érdemes vizsgálni a GDP megyei 

volumenéhez kapcsolódóan: 1994-2000, 2000-2005, 2005-2008 és végül a 2008 

utáni éveket. 

 

5.4. táblázat: A GDP évi átlagos növekedésének üteme 1994-2010 

  1994-2008 1994-2000 2000-2005 2005-2008 2008-2010 

Borsod-Abaúj-Zemplén 1,98% 1,46% 5,07% -1,97% -4,90% 

Heves 2,61% 2,37% 3,76% 1,20% -4,45% 

Nógrád 0,62% 1,11% 2,04% -2,63% -5,39% 

Észak-Magyarország 1,97% 1,66% 4,29% -1,18% -4,83% 

Ország 2,99% 2,70% 4,17% 1,62% -2,81% 

Budapest nélkül 2,66% 2,69% 3,83% 0,68% -3,32% 

 

Adatok forrása: becslés Magyarország Nemzeti Számlái (KSH) alapján 

 

A GDP növekedési ütemét bemutató táblázat jól érzékelteti, hogy hiába növekedett a 

kijelölt időszakokban a GDP volumene, a növekedés üteme mindig elmaradt az 

országos és a vidéki átlagtól is, ez pedig a fokozatos pozícióvesztéssel járt. Az is jól 

látszik, hogy Heves megye gazdasága nagyjából a vidéki átlaggal megegyező 

mértékben nőtt, ezért relatív pozícióvesztése kicsi volt. Borsod-Abaúj-Zemplénben a 

2000-es évek első felében gyors volt a gazdasági növekedés, megindult a 

felzárkózás az ország többi részéhez. Azonban 2005 és 2008 között fordulat 

következett be, és visszaesett a GDP Borsod-Abaúj-Zemplénben és Nógrádban is. A 

két megye recessziója kihatott az egész Észak-Magyarországi régióra, mely az 
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egyetlen volt Magyarországon, ahol 2005 és 2008 között is már zsugorodott a 

gazdaság. A 2008 és 2010 között visszaesés is az egyik legnagyobb mértékű volt a 

régiók között. Ezek alapján kijelenthető, hogy a régió, de különösen Nógrád és 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye hosszú ideje súlyos gazdasági problémákkal küzd. 

2001 és 2007 között a régióba érkező beruházások egy lakosra jutó értéke 234 ezer 

forint volt, ami a jóval elmarad az országos átlagtól, de a vidéki átlag 85%-a körüli 

érték, ez pedig a Dunántúlt leszámítva a legjobb. Borsod-Abaúj-Zemplénben és 

Hevesben a beruházások egy lakosra jutó értéke gyakorlatilag az országos átlag 

értékének megfelelően alakultak. Azonban ahogy a GDP esetében, a beruházások 

tekintetében is Nógrád megye értéke a legalacsonyabb az egész országban. 

A 2008 és 2010 közötti változásokat figyelembe véve lényeges változás nem történt, 

a beruházások egy főre jutó teljesítményértéke az országos átlag 70%-ról annak 

kétharmadára csökkent. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe történt beruházások 

alakulása még ennél is kisebb mértékben csökkent. Viszont Heves megyében az 

érték az országos átlaghoz képest 15 százalékpontos csökkenése már jelentősnek 

nevezhető. A régión belül ezt valamennyire ellensúlyozta, hogy Nógrádban az arány 

közel 20 százalékponttal javult, ám így is csak az átlag 50%-a körüli az értéke. 

 

5.3. ábra: A beruházások egy főre jutó teljesítményértéke (Ft), 2010 

 

Adatok forrása: KSH Stadat - 2012.11.23  
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A beruházások mellett érdemes a külföldi érdekeltségű cégek egy lakosra jutó 

külföldi tőkéjét és annak alakulását is vizsgálni. Ebből az derül ki, hogy regionális 

szinten ennek értéke a 2000-es években még az országos átlag harmada volt, ez 

2010-re egynegyedre csökkent. A relatív visszaesés Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyében volt a legnagyobb, húsz százalékpontos. Mindezt úgy, hogy a külföldi 

érdekeltségű vállaltok egy lakosra jutó külföldi tőkéje másfélszeresére nőtt tíz év 

alatt, ám ez pont fele volt az ország egészére vonatkozó háromszoros bővülésnek. 

Az országos átlagnál gyorsabb nőtt a külföldi tőke Heves megyében, ahol annak egy 

lakosra jutó értéke a legmagasabb a régióban, ám 2010-ben még így sem érte el az 

országos átlag felét. Nógrád megyében 2000-ben és 2010-ben is az egyik 

legalacsonyabb volt a külföldi tőke fajlagos nagysága az ország össze megyéje 

közül. 

 

5.4. ábra: A külföldi érdekeltségű vállalatok egy lakosra jutó külföldi tőkéje az 

országos átlag (1,65m Ft) százalékában 

 

Adatok forrása: KSH Stadat – 2012.11.26. 

 

A Bruttó Hozzáadott Érték ágazati szerkezete alapján feltűnő, hogy az országos 

termelésből 8-9% a részesedése a legtöbb ágazatnak, a mezőgazdaságtól kezdve a 

feldolgozó- és építőiparon át az oktatásnak, közigazgatásnak. A legjelentősebb 

értéktermelő ágazat azonban vitathatatlanul az ipar, azon belül is a feldolgozóipar, 
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ami a régió hozzáadott értékének egynegyedét adta 2010-ben. Az országos értéknél 

magasabb ezen ágazat részesedése a régió mindhárom megyéjének. 

A közigazgatás és oktatás valamint a kereskedelem hozzáadott értéktermelése is 

jelentős. Feltűnően alacsony viszont az információ, kommunikáció nemzetgazdasági 

ág szerepe a régió értéktermelésében. 

 

5.5. táblázat: A Bruttó Hozzáadott Érték ágazati megoszlása, 2010 

  A C 
B+C+D+

E F 
G+H

+I J K+I L 
M+
N 

O+P+
Q 

R+S+T+
U 

Összes
en 

  Az adott területek részesedése az egyes ágazatok országos össztermeléséből (%) 

Észak-Mo. 8,2 8,5 9,5 9,0 6,5 2,1 3,4 6,4 4,1 8,9 7,2 7,3 

B.-A.-Z. 4,5 5,1 5,6 5,2 3,7 1,5 2,0 3,4 2,4 5,5 4,2 4,3 

Heves 2,7 2,5 3,1 2,6 1,9 0,5 1,0 2,1 1,1 2,1 2,1 2,1 

Nógrád 1,0 0,9 0,9 1,2 0,9 0,1 0,5 0,9 0,7 1,4 0,9 0,9 

  Az egyes gazdasági ágak részesedése az adott terület bruttó hozzáadott értékéből (%) 

Észak-Mo. 3,9 25,5 34,4 5,2 15,5 1,5 2,2 7,8 4,8 21,7 2,9 100 

B.-A.-Z. 3,7 26,1 34,5 5,2 15,1 1,8 2,2 7,1 4,8 22,7 2,9 100 

Heves 4,4 25,5 37,6 5,1 15,9 1,2 2,3 8,9 4,3 17,4 2,8 100 

Nógrád 3,9 22,6 26,2 5,7 16,9 0,6 2,3 8,5 6,2 26,8 3,0 100 

Magyaro. 3,5 22,0 26,5 4,2 17,5 5,3 4,7 8,9 8,6 17,8 2,9 100 

  Az egyes gazdasági ágak relatív súlya az országos átlag arányában (%)   

Észak-Mo. 112 116 130 123 89 28 47 88 56 122 98 
 B.-A.-Z. 105 119 130 122 86 35 46 80 56 128 99 
 Heves 126 116 142 119 91 22 48 100 51 98 97 
 Nógrád 111 103 99 133 96 11 49 95 73 151 101 
 Magyaro. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
  

Megjegyzés: A= Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat; C= Feldolgozóipar; B+C+D+E= Ipar 

összesen; F= Építőipar; G+H+I= Kereskedelem, szállítás és raktározás, vendéglátás; J= Információ, 

kommunikáció; K= Pénzügyi, biztosítási tevékenység; L= Ingatlanügyek; M+N= Üzleti szolgáltatások; 

O+P+Q= Közigazgatás, oktatás, egészségügyi szolgáltatás; R+S+T+U= Egyéb szolgáltatás 

Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis - 2012.11.21 

 

2008-hoz képest a 2010-es gazdaságszerkezetben érdemi növekedés egyedül a 

kereskedelem, szállítás és raktározás, vendéglátás nemzetgazdasági ágakban volt. 

A többi ágazatban stagnálás vagy visszaesés volt a jellemző, legjelentősebben 

mezőgazdaság és a pénzügyi, biztosítási tevékenységek részesedése csökkent az 

országos Bruttó Hozzáadott Értékből. 

A régióban székhelyet választó cégek ugyan nem kizárólagosan a régióban 

működnek, ám székhelyválasztásuk egy megfontolt döntés eredménye. Mégis 
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érdemesnek tartjuk közölni az itt bejegyzett, az ország legnagyobb nyereségű 

cégeinek listáját. Ebből az derül ki, hogy e vállalatok csupán egyike települ Nógrád 

megyébe, és a legnagyobb cégek fő profilja az energetikához illetve az autóiparhoz 

kapcsolhatók. 

 

5.6. táblázat: Az Észak-Magyarország régió legnagyobb nyereségű vállalatai, 2010 

Helyezés Cég Ágazat Megye 

24 Mátrai Erőmű Zrt. energiaszolgáltatás Heves 

35 Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. energiaszolgáltatás Borsod-Abaúj-Zemplén 

111 Robert Bosch Elektronika Kft. autóalkatrész-gyártás Heves 

113 Modine Hungária Kft. autóalkatrész-gyártás Borsod-Abaúj-Zemplén 

118 ÉMÁSZ Hálózati Kft. energiaszolgáltatás Borsod-Abaúj-Zemplén 

150 ZF Lensysteme Hungária Kft. autóalkatrész-gyártás Heves 

173 LKH Leoni Kábelgyár Kft. autóalkatrész-gyártás Heves 

176 Columbian Tiszai Kft. vegyipar Borsod-Abaúj-Zemplén 

191 Nidec Sole Motor Hungary Kft. gépgyártás Nógrád 

207 Taghleef Industries Kft. műanyagipar Borsod-Abaúj-Zemplén 

 

Adatok forrása: CREDITREFORM Kft.- HVG  2011/41 pp.56-70. 

 

A régió gazdaságában tehát fontos szerepet tölt be az ipari tevékenység mind a 

Bruttó Hozzáadott Érték ágazati megoszlása, mind a legnagyobb vállatok ágazati 

besorolása alapján. Mindezt annak ellenére, hogy a rendszerváltozást követő ipari 

leépítések ebben a régióban voltak a legnagyobb mértékűek. Észak-

Magyarországon az ipari termelés volumenindexei 2001 és 2011 között szinte teljes 

mértékben együtt mozogtak az országos értékkel. A megyei értékeket vizsgálva is 

megállítható, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves ipari termelése is csupán 

néhány százalékponttal tért el az egyes években az országos átlagtól. Egyedül 

Nógrád megye ipari termelés az, ami a régióban eltérő. Itt ugyanis 2005-ben és 

2006-ban is visszaesés volt, majd a 2007.es fellendülés után 2008-ban és 2009-ben 

is ismét csökkent, igaz ekkor a már a válság hatására az egész országra vonatkozó 

volumenindex csökkent. 
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5.5. ábra: Az ipari termelés volumenindexei (előző év=100%) 

 

Adatok forrása: KSH Stadat - 2012.11.23. 

 

A régió ipari termelésének részesedése az országosból még növekedni is tudott, 

egytizedről egy nyolcadra. A növekedés hátterében Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves 

megye ipara állt. 

A vállalkozásdemográfiai mutatók rendelkezésre állnak alacsonyabb területi szintre, 

mivel megyén belül jelentős eltérések, ezeket kistérségi szinten mutatjuk be. 

Elsőként a gazdálkodási forma szerint érdemes vizsgálódni. A kibocsátásban és 

foglalkoztatásban nagyobb súllyal bíró jogi személyiségű vállalkozások sűrűsége 

leginkább a népességszámmal függ össze, így a legnépesebb kistérségek – Egri, 

Miskolci – rendelkeznek a legmagasabb értékkel. Az általában kisebb méretű jogi 

személyiség nélküli vállalkozások gyakorisága a régióban a turizmus által érintett 

térségekben jelentős, így például Eger és Tokaj körzetében magasabb. Azonban 

sehol sem találkozunk kiugróan magas értékekkel, sokkal inkább az országos 

átlaghoz viszonyított alacsony értékek a szembetűnőek. 
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5.6. ábra: Regisztrált vállalkozások 1000 lakosra jutó száma gazdálkodási forma 

szerint, 2010 (100=országos átlag) 

 

Adatok forrása: KSH T-STAR, Erőforrástérkép 2012.11.23. 

 

A GVI 1998 óta félévente készíti el vállalati konjunktúra vizsgálatát. A jelenlegi és 

várható üzleti helyzet és várokozások felmérésére irányuló kérdőívre több ezer 

vállalatvezető válaszol minden alkalommal. Az adatfelvétel a legtöbb évben 

lehetőséget nyújt a komplex mutató megyei értékeinek bemutatására. Az Észak-

Alföldön működő vállalkozások üzleti helyzetét és várakozásait gyakorlatilag 1998 

óta folyamatosan romló tendencia jellemzi. Nógrád megyében a komplex mutató 

értéke már egy évtizede 0% alatti. Borsod-Abaúj-Zemplénben és Hevesben a mutató 

értéke a 2000-es években Nógrádé felett volt, de szintén romló tendenciát mutatott. 

Ez alól kivétel egyedül a 2010-11-es fellendülés volt, ám mára ez is dinamikáját 

veszítette. 
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5.7. ábra: GVI konjunktúra mutató alakulása 

 
 
Adatok forrása: GVI, 2012 
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5.4. Foglalkoztatás és lakossági jövedelmek alakulása 
 
Észak-Magyarország foglalkozatási helyzete egészen egyedi utat járt be az elmúlt 

két évtizedben. A piacgazdaságba történő átmenet itt a gazdaságban komolyabb 

strukturális válságával járt együtt, amit a régió lassabban hevert ki az ország más 

térségeihez képest. Mindazonáltal az ezredfordulót követően a régiós foglalkoztatási 

mutatók évekig javuló tendenciát jeleztek; a foglalkoztatási, és aktivitási arány is nőtt, 

a munkanélküliségi ráta ingadozó ütemben, de inkább csökkent. Ám változás áll be 

2004-ben ebben a trendben; az aktivitás ugyan szerény mértékben emelkedett a 

következő években, ugyanakkor a foglalkoztatottak száma és aránya is csökkenni 

kezdett. Ez azonban a munkanélküliek arányának növekedését vonta maga után. Az 

egyre romló munkaerő-piaci helyzetre a gazdasági válság nem gyakorolt hatást 

érdemi szinten. A régió mindhárom megyéjében elmarad a foglalkoztatási szint az 

országos átlagtól, viszont régión belüli összehasonlításban Heves megye helyzete 

elfogadhatónak tűnik, mivel ebben a megyében a legmagasabb az aktivitás, 

ugyanakkor a munkanélküliségi ráta értéke itt a legkisebb. Nógrád megye mutatói 

pedig példátlanul rossz helyzetről árulkodnak; a foglalkoztatottak aránya 2011-ben az 

egész országon belül csak ebben a megyében nem érte el a 40%-ot, ugyanakkor a 

munkanélküliségi ráta 18% feletti értéket vett fel.  

 

5.7. táblázat: Az aktivitás, a foglalkoztatás, és a munkanélküliség helyzete Észak-

Magyarországon (2000-2011) 

  Foglalkoztatottak száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Borsod.-A.-Z. 233 234 236 238 241 232 236 235 226 221 218 218 

Heves 119 118 116 119 116 114 112 114 114 109 109 109 

Nógrád 78 77 78 81 74 73 75 76 71 67 65 61 

Észak-Mo. 430 429 430 437 431 419 423 424 410 397 392 387 

Magyarország 3856 3868 3871 3922 3900 3902 3930 3926 3879 3782 3781 3812 

  
           

  

  Munkanélküliek száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Borsod.-A.-Z. 31 24 28 30 29 32 32 38 39 42 46 47 

Heves 10 9 7 10 9 10 11 14 14 16 15 16 

Nógrád 8 7 7 7 8 8 9 8 10 13 15 14 

Észak-Mo. 48 40 42 47 46 50 52 59 63 71 75 78 

Magyarország 264 234 239 245 253 304 317 312 329 421 475 512 

 
  



132 

 
  Gazdaságilag aktív népesség száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Borsod.-A.-Z. 263 258 264 268 270 263 268 273 265 263 264 265 

Heves 129 127 123 129 125 124 124 128 128 125 124 125 

Nógrád 86 84 85 88 82 81 84 84 81 80 80 75 

Észak-Mo. 478 469 472 484 477 468 475 484 474 468 468 464 

Magyarország 4120 4102 4109 4166 4153 4205 4247 4238 4209 4203 4256 4280 

  
           

  

  Gazdaságilag inaktív népesség száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Borsod.-A.-Z. 299 303 295 288 284 285 277 270 270 263 256 249 

Heves 122 124 126 120 122 123 122 116 115 115 115 111 

Nógrád 84 85 83 80 84 84 80 80 80 78 76 79 

Észak-Mo. 505 512 505 487 490 492 480 465 465 456 447 438 

Magyarország 3660 3670 3653 3579 3568 3517 3475 3481 3502 3487 3431 3396 

  
           

  

  Aktivitási arány (%) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Borsod.-A.-Z. 46,8 46 47,2 48,2 48,8 48 49,1 50,3 49,6 50 50,8 51,5 

Heves 51,4 50,5 49,4 51,8 50,7 50,3 50,3 52,3 52,6 52,2 51,9 53 

Nógrád 50,6 49,7 50,7 52,3 49,3 49,1 51,1 51,2 50,2 50,6 51,1 48,7 

Észak-Mo. 48,6 47,8 48,3 49,8 49,3 48,8 49,8 51 50,4 50,7 51,1 51,5 

Magyarország 53 52,8 52,9 53,8 53,8 54,5 55 54,9 54,6 54,7 55,4 55,8 

  
           

  

  Foglalkoztatási arány (%) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Borsod.-A.-Z. 41,4 41,7 42,2 42,8 43,5 42,2 43,2 43,4 42,3 42 42 42,4 

Heves 47,5 47,1 46,6 47,7 47 46,1 45,7 46,6 46,8 45,5 45,8 46,1 

Nógrád 45,9 45,5 46,5 48,2 44,7 44,4 45,7 46,4 43,9 42,5 41,7 39,6 

Észak-Mo. 43,7 43,8 44,1 45 44,6 43,6 44,3 44,7 43,7 43 42,9 42,9 

Magyarország 49,6 49,8 49,9 50,6 50,5 50,5 50,9 50,9 50,3 49,2 49,2 49,7 

  
           

  

  Munkanélküliek aránya (%) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Borsod.-A.-Z. 11,6 9,3 10,5 11,2 10,9 12 12 13,8 14,7 16 17,3 17,8 

Heves 7,5 6,7 5,7 7,8 7,3 8,3 9,1 11 11 12,9 11,8 13 

Nógrád 9,1 8,5 8,1 7,8 9,4 9,5 10,6 9,5 12,6 15,9 18,4 18,7 

Észak-Mo. 10,1 8,5 8,8 9,7 9,7 10,6 11 12,3 13,4 15,2 16 16,7 

Magyarország 6,4 5,7 5,8 5,9 6,1 7,2 7,5 7,4 7,8 10 11,2 10,9 
 

Adatok forrása: KSH Stadat – 2012.11.23. 

 

A munkanélkülieken belül a 180 napnál régebb óta álláskeresők egy külön 

problémás csoportot alkotnak, hiszen visszavezetésük a munka világába az idő 

teltével egyre nehezebbé válhat. A probléma helyi súlyosságát jelzi, hogy összesen 

két kistérség van a régióban, ahol az országos átlag alatti a 180 napnál hosszabb 

ideje állást keresők aránya (Hatvani, Gyöngyösi kistérség). Kimagasló viszont az 

Abaúj-Hegyközi kistérség 8,4%-os arányszáma, ami a régiós értéket (4,1%) is 
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kétszeresen felülmúlja. A 8. táblázatalapján a Bodrogközi, a Szikszói, az Ózdi, a 

Salgótarjáni, és a Szécsényi kistérségek is a problémásak közé tartozik. 

 

5.8. táblázat: A tartós munkanélküliek száma és aránya az aktív korú népességen 

belül Észak-Magyarországon (2012 3. negyedév) 

Kistérségek 

180 napnál 
hosszabb ideje 

regisztrált 
munkanélküliek 
száma 2012. 3. 

negyedév 

Aktív korú (15-60 
éves) népesség 

száma 

180 napnál 
hosszabb ideje 

regisztrált 
munkanélküliek 

aránya 

Hatvani 568 32660 1,7% 

Gyöngyösi 930 46709 2,0% 

Bélapátfalvai 200 7948 2,5% 

Rétsági 433 16489 2,6% 

Sátoraljaújhelyi 402 14795 2,7% 

Egri 1518 54277 2,8% 

Tiszaújvárosi 647 21459 3,0% 

Balassagyarmati 848 26639 3,2% 

Füzesabonyi 637 19795 3,2% 

Pásztói 687 20472 3,4% 

Bátonyterenyei 490 14417 3,4% 

Mezőkövesdi 921 26389 3,5% 

Pétervásárai 442 12663 3,5% 

Miskolci 6009 168267 3,6% 

Mezőcsáti 327 9082 3,6% 

Sárospataki 652 16314 4,0% 

Kazincbarcikai 1637 38201 4,3% 

Tokaji 438 8707 5,0% 

Szerencsi 1384 27166 5,1% 

Edelényi 1190 21501 5,5% 

Hevesi 1385 21384 6,5% 

Ózdi 2716 41928 6,5% 

Encsi 989 15004 6,6% 

Szécsényi 802 11915 6,7% 

Salgótarjáni 2689 39839 6,7% 

Bodrogközi 748 10655 7,0% 

Szikszói 857 11987 7,1% 

Abaúj-Hegyközi 749 8914 8,4% 

  
  

  

Észak-Mo. 31295 765576 4,1% 

 

Adatok forrása: TeIR – 2012.11.27. 

 

A munkanélküliek legmagasabb végzettség szerinti megoszlása alapján is relatíve 

kedvező a helyzet Heves megyében, hiszen itt a legmagasabb a felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők aránya, akik számára ez jelentős előnyt jelenthet az 
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álláskeresésben. Kisebb területi szinten folytatva a vizsgálatot az Egri kistérség 

munkakeresői rendelkeznek a legmagasabb végzettséggel. Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyében a Mezőkövesdi és a Tiszaújvárosi kistérség munkanélküliségének átlagos 

képzettségi szintje meghaladja a Miskolci kistérségét. Nagyon alacsony viszont 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye számos kistérségének (Encsi, Edelényi, Szikszói, 

Abaúj-Hegyközi, Bodrogközi, Mezőcsáti), valamint Heves megye Hevesi 

kistérségének képzettségi helyzete; ezekben a kistérségekben a munkakeresők 55-

60%-a legfeljebb 8 osztályt végzett, jellemzően szakmunkás végzettséggel is csak a 

munkanélküliek ötöde rendelkezik, felsőfokú végzettséget csupán 1-3%-uk szerzett. 

 

5.8. ábra: A regisztrált munkanélküliek megoszlása végzettségük alapján (2012. 3. 

negyedév) 

 

Adatok forrása: TeIR – 2012.11.27 

 

Az életszínvonal területi különbségeit jól megragadó egy főre jutó adóköteles 

személyi jövedelem értékei viszonylag széles skálán mozognak a régión belül. A 

három megye közül Heves megye értéke közelítette meg leginkább az országos 

átlagot, ezt azonban kistérségi szinten az Eger, Gyöngyös és a Tiszaújváros térségei 

is felülmúlták. A legalacsonyabb értéke a Bodrogközi kistérségnek volt, de Nógrád és 
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Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben is a kistérségek többségében az országos átlag 

kétharmada alatti értékkel találkozhatunk.  

 

5.9. ábra: Egy főre jutó adóköteles jövedelem (ezer Ft), 2010 

 

Adatok forrása: NAV, 2012 

 

Ezt a képet azonban valamennyire árnyalja az a tény, hogy a régióban viszonylag 

nagy a be nem vallott jövedelmek aránya. Míg ez országosan 18%-ra tehető, a GVI 

egy 2010-re vonatkozó becslése szerint itt egyötödnél magasabb, ez az érték 

egyedül Heves megyében alacsonyabb. Kistérségi szinten is a magas be nem vallott 

jövedelem aránya, a Bodrogközi kistérségben a 40%-ot is meghaladja, de sok helyen 

egyharmad fölötti, ami szintén nagyon magasnak mondható. 
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5.10. ábra: A rejtett gazdaságból származó jövedelmek aránya (%) 

 

Adatok forrása: GVI, 2012 

 

Az alkalmazásban állók keresetei nagyjából egy szinten mozogtak 2000 és 2010 

között, az országos átlag 80%-85%-a körül. Azonban Nógrádban érezhetően 

alacsonyabb volt az átlagkereset a vizsgált időszakban. Amennyiben a vidéki 

átlagához viszonyítunk, Heves megye kereseti szintje sem éri el az átlagot. 

 

5.9. táblázat: A keresetek szintje Észak-Magyarországon 

  
Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete az országos átlag 

%-ában     

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Észak-
Magyaro. 

83,6 83,9 84,4 86,1 85,3 86,3 87,0 86,3 85,9 84,1 84,3 

Borsod-A.-Z. 84,2 84,1 84,5 86,2 84,8 86,2 87,0 86,4 86,3 84,0 83,8 

Heves 87,5 87,1 87,2 87,5 88,1 88,6 88,7 88,5 87,6 88,0 88,4 

Nógrád  75,4 78,3 79,4 83,1 82,1 82,4 84,1 81,3 80,6 77,5 78,4 

  
Az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete az országos átlag 

%-ában     

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008 2009 2010 

Észak-
Magyaro. 

86,3 86,6 87,0 88,4 89,0 89,7 90,3 89,6 89,5 88,2 88,1 

Borsod-A.-Z. 86,7 86,6 87,1 88,5 88,6 89,8 90,3 89,7 89,9 88,1 87,7 

Heves 89,8 89,2 89,4 89,3 91,0 91,4 91,3 91,1 90,7 91,0 91,3 

Nógrád  79,5 82,3 82,9 86,6 86,8 86,8 88,2 85,9 85,8 83,4 83,4 

Adatok forrása: KSH Stadat - 2012.11.26 
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5.5. Demográfiai folyamatok 
 
Észak-Magyarország népességszáma drasztikus csökkenésnek indult a térség 

gazdasági problémáinak elhatalmasodása miatt, így 2012-re 1 millió 183 ezer főre 

zsugorodott, ami 189 ezerrel volt kevesebb, mint 1990-ben. Különösen Nógrád 

megye népességvesztése volt nagyarányú, de ez a fogyás okolható azért is, hogy 

Miskolc lakossága 2010 óta kevesebb, mint Szegedé, így ma az ország 4. 

legnagyobb városaként tartható számon. A régió kistérségei közül csupán az Egri 

kistérség vándorlási egyenlegében mutatkozik csekély pozitívum, de a 

népességszám itt is apadt a természetes fogyás nagyobb volumenének 

köszönhetően.  

 

5.11. ábra: Észak-Magyarország kistérségeinek tipizálása a népmozgalmi tényezők 

alapján (2001-2010) 

 

Adatok forrása: KSH T-STAR, Erőforrástérkép 2012.11.23. 

 

A népességfogyás abszolút számában a Miskolci, a Salgótarjáni, és az Ózdi 

kistérségben volt a legmagasabb, ám a népességszámhoz viszonyítva a Bodrogközi, 

a Sátoraljaújhelyi, az Abaúj- Hegyközi, a Pétervásárai, és a Bélapátfalvai 

kistérségben öltötte a legnagyobb arányt. Utóbbi kistérségekben a lakosságszám 

2000-hez viszonyítva a 80-85%-ára esett vissza bő egy évtized alatt. A 
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népességcsökkenés jellemzően ugyanúgy megmutatkozott a születések számának 

visszaesésében, mint az aktív korúak elvándorlásában, így pl. a Pétervásárai és 

Bélapátfalvai kistérségben a népesség elöregedése is előrehaladottá vált. A 14 évnél 

fiatalabb népességnek a 65 évnél idősebbekre vetített arányát az öregedési index 

fejezi ki, amely az imént említett kistérségekben 1,6-1,7 körül mozgott. Ugyanakkor 

Abaúj és Zemplén térségében a népesség elöregedése nem követte a népesség 

fogyását, a Bodrogközi kistérség öregedési indexe alig 0,7 volt 2011-ben. A fiatal-, és 

időskorúak összegét is lehet az aktív korú népességhez viszonyítani, ezt pedig a 

függőségi ráta fejezi ki. A régió kistérségei közül a Tokaji, a Szikszói, és a Hevesi 

kistérségben volt jellemző a magas (84-87%) függőségi ráta 1990 környékén. A 

kilencvenes évek folyamán az országos trendnek megfelelően az összes térségben 

csökkent a ráta értéke, amely 2007-ben érte el minimumát régiós szinten, azóta 

enyhe növekedése figyelhető meg. Kistérségi viszonylatban ugyanakkor találhatunk 

olyan területeket is, ahol a ráta értéke 2011-ig nem érte el a fordulópontját; Tokaji 

kistérség, Szikszói kistérség, Bélapátfalvai kistérség, Bátonyterenyei kistérség. 2011-

ben a Hevesi kistérségben volt az arányszám a legmagasabb (77%), ami a régió 

átlagértékét 7 százalékponttal múlta felül.  
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5.12. ábra: Észak-Magyarország megyéinek függőségi rátája (%), 2000 és 2010 

között 

 

Adatok forrása: KSH T-STAR, Erőforrástérkép 2012.11.23. 

 

A születéskor várható élettartam csaknem 5 évvel javult 1990 óta Észak-

Magyarországon. Különösen Borsod-Abaúj-Zemplén megye értékei mutattak gyors 

felzárkózást, bár sem a régiós, sem az országos átlagot nem sikerült meghaladniuk. 

Megfigyelhető, hogy mindhárom megyében hasonló a születéskor várható élettartam, 

a megyék közt e tekintetben nincs nagy differencia.  

De a 13. ábra szerint kistérségi szinten jelentkeznek különbségek, főleg Borsod-

Abaúj-Zemplén megyében, ahol négy kistérségben is relatíve alacsony a születéskor 

várható élettartam (Ózdi, Szikszói, Tokaji, Bodrogközi kistérség). Meglepően jól 

szerepeltek viszont Nógrád megye kistérségei, valamint Eger, és Hatvan környéke.  
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5.10. táblázat: A születéskor várható élettartam 

  

férfi                     nő                                        

1990 2001 2011 1990 2001 2011 

Borsod-Abaúj-Zemplén 63,38 66,59 68,10 72,72 76,10 77,12 

Heves 65,18 66,77 70,08 75,16 76,78 78,14 

Nógrád  64,76 67,14 68,81 73,88 75,97 76,79 

Észak-Magyarország 64,05 66,73 68,72 73,53 76,26 77,34 

Magyarország 65,13 68,15 70,93 73,71 76,46 78,23 

 

Adatok: KSH Stadat – 2012.11.23. 

 

5.13. ábra: A születéskor várható átlagos élettartam kistérségi különbségei, 2008 

 

Adatok forrása: KSH, 2010 

 

A régió népességének képzettségi helyzete hasonló képet mutat Észak-

Magyarországon, mint az ország vidéki térségeiben. Bár a régió több nagyvárosában 

működik felsőoktatási intézet, ez a felsőfokú végzettségűek arányában csak a 

megyei jogú városok esetén érhető utol. A falvak lakosságának csupán negyede 

szerzett érettségit, a diplomások aránya pedig alig 6%. Ugyanakkor a lakosság fele 

csak az általános iskolában végzett tanulmányokat. A régió gazdasági 
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felemelkedéséhez, modern iparágak megtelepedéséhez elengedhetetlen lenne az itt 

élők képzettségi szintjén javítani.  

 

5.11. táblázat: A 15 éves, és annál idősebb népesség befejezett iskolai végzettség 

szerinti megoszlása (2005) 

  Általános iskolai végzettség  
Középiskolai 
végzettség 

Felsőfokú 
végzettség 

  

1. 
évfolyamot 

sem 
végezte el 

1–7. 
évfolya

m 

8.évfoly
am 

érettségi 
nélkül, 

szakmai 
oklevéllel 

érettségi
vel 

  

Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye 

0,9% 10,1% 35,4% 18,5% 25,6% 9,5% 

Heves megye 0,6% 10,3% 31,0% 19,3% 28,5% 10,3% 

Nógrád megye 0,3% 9,5% 36,0% 20,8% 24,8% 8,5% 

Településrangsor szerint: 
     

  

megyei jogú városok 0,4% 5,7% 27,6% 14,9% 35,3% 16,1% 

többi város 0,8% 8,0% 33,0% 19,8% 28,3% 10,1% 

községek 0,8% 13,5% 38,5% 20,7% 20,5% 5,9% 

  
     

  

Észak-Magyarország 0,7% 10,1% 34,3% 19,1% 26,2% 9,5% 

Magyarország 0,5% 7,8% 32,1% 18,7% 27,8% 13,0% 

 

Adatok forrása: Mikrocenzus, 2005 
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6. Közép-dunántúli régió 

6.1. Összefoglalás 
 
A Közép-dunántúli régió a rendszerváltozás utáni átalakulások kezdeti szakaszában 

jelentősen visszaesett a térség korábbi magas – ipari koncentráció táplálta – 

gazdasági fejlettsége, azonban a 2000 évek folyamatai következtében ismét az 

ország fejlettebb részéhez sorolható. Igaz, érdekes csere történt Komárom-

Esztergom és Fejér megye fejlettségi pozícióját tekintve. 

A régió településszerkezetének kialukálásában legnagyobb hatása a domborzatnak 

volt, így a szerkezet változatos. Az viszont megállapítható, hogy a központi 

funkcióval rendelkező települések megfelelően lefedik a teret. Az elérhetőségi 

viszonyok is kedvezőek, több gyorsforgalmi út is áthalad a régión, a legrosszabb 

elérhetősége Veszprém megye nyugati felének van. 

Az országos átlaghoz képest Komárom-Esztergom megye fajlagos GDP-je 

magasabb, köszönhetően a 2000-es évek ipari bővülésének, mely következtében 

Komárom-Esztergom és Fejér megye relatív pozíciója felcserélődött. Veszprém 

megye gazdasági fejlettsége pedig nem sokkal marad ez az országos átlagtól. 

Közép-Dunántúlon a beruházások fajlagos teljesítményértéke, és az egy lakosra jutó 

külföldi tőke értéke is magasabb, mint a 19 megye átlaga, a régión belül viszont ez 

csak Komárom-Esztergom megyére igaz, Fejérben átlag körüli, Veszprémben 

kevéssel átlag alatti ezek értéke. Mindhárom megyében rendkívül jelentős a 

feldolgozóipar szerepe. 

A rendszerváltozás után a régió népességvesztesége csekély volt, a csökkenő 

természetes szaporodást az ország más részeiről való bevándorlás pótolta. A 

foglalkoztatási arány mindhárom megyében magasabb, a munkanélküliségi ráta 

pedig alacsonyabb az országos értéknél. Ugyanakkor a régión belül e legkedvezőbb 

mutatókkal Komárom-Esztergom megye rendelkezik. Mindez elmondható a lakosság 

képzettségi helyzetére is, viszont a jelentős különbség a falusi és városi térségek 

között húzódik. 

A megyék lakossági jövedelmi helyzete alapján a Komárom-Esztergom és Fejér 

megyéhez tartozó érték nagyjából megegyezik az országos átlaggal, Veszprémben 

alacsonyabb. A be nem vallott jövedelmek a régió megyéiben alacsonyak, egyedül 

Veszprém megye nyugati térségeiben magasak.  
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6.2. Településszerkezet, elérhetőség 
 
A Közép-Dunántúl hazánk egyik központi fekvésű régiója, területének természeti 

képét középhegységi, dombsági, és alföldi tájegységek egyaránt színesítik. A 

domborzati viszonyok a településhálózat fejlődését is befolyásolták; a Mezőföldön a 

közép-, és nagyfalvak váltak jellemzővé, míg a Bakony, és a Balaton-felvidék tájain 

számos aprófalu található. Nem meglepő, hogy a régió településeinek több mint fele 

a domborzatilag leginkább tagolt Veszprém megyében fekszik.  

A régió több városának központi szerepköre nagymúltra tekint vissza (pl. Esztergom, 

Székesfehérvár, Veszprém), ezen városok jelentősége a kulturális és vallási életben 

mind a mai napig meghatározó. Ugyanakkor településállományának egy speciális 

csoportját alkotják a szocialista időszakban kialakított iparvárosok, ahol (Dunaújváros 

kivételével) a Dunántúli-középhegység különböző ásványkincseinek kitermelését 

vagy feldolgozását végezték a 20. század folyamán (pl. Ajka, Oroszlány). 

 

6.1. táblázat: Településnagyság-kategóriák Közép-Dunántúlon és megyéiben 

    Településnagyság-kategóriák (fő) 

  
  <200 

200-
500 

500-
1e 

1e-
2e 

2e-
5e 

5e-
10e 

10e-
20e 

20e-
50e 50e< n 

Közép-
Dunántúl 

településszám 
(db) 35 78 90 87 76 17 8 6 3 400 

régión belüli 
eloszlás (%) 8,8 19,5 22,5 21,8 19,0 4,3 2,0 1,5 0,8 100 

országos 
részesedés (%) 8,9 11,2 13,4 13,8 16,0 13,1 9,5 14,6 15,8 12,7 

Fejér 

településszám (db) 1 2 21 31 40 8 3 1 1 108 

megyén belüli 
eloszlás (%) 0,9 1,9 19,4 28,7 37,0 7,4 2,8 0,9 0,9 100 

országos 
részesedés (%) 0,3 0,3 3,1 4,9 8,4 6,2 3,6 2,4 5,3 3,4 

Komárom-
Esztergom 

településszám (db) 0 6 15 23 21 5 3 2 1 76 

megyén belüli 
eloszlás (%) 0,0 7,9 19,7 30,3 27,6 6,6 3,9 2,6 1,3 100 

országos 
részesedés (%) 0,0 0,9 2,2 3,6 4,4 3,8 3,6 4,9 5,3 2,4 

Veszprém 

településszám (db) 34 70 54 33 15 4 2 3 1 216 

megyén belüli 
eloszlás (%) 15,7 32,4 25,0 15,3 6,9 1,9 0,9 1,4 0,5 100 

országos 
részesedés (%) 8,7 10,1 8,0 5,2 3,2 3,1 2,4 7,3 5,3 6,9 

 

Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis – 2012.11.23 
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A Közép-Dunántúl legnépesebb megyéje Fejér megye, és itt található a régió 

legnagyobb városa is, a 101 ezer lakost számláló Székesfehérvár, az ország 9. 

legnépesebb városa. A 20. század folyamán elsősorban gépipar, elektronikai ipar, és 

élelmiszeripar telepedett meg a városban, amelyek a rendszerváltás után a 

versenyképesebb ipari ágazatok közé voltak sorolhatóak. Ellenben a megye második 

legnépesebb településének, Dunaújvárosnak nehézipari termelőegységeit az elmúlt 

két évtizedben válságos időszak sújtotta. Bár az ipari termelés nem állt le, a 

foglalkoztatottak száma jelentősen alábbesett, és ez a térség álláskeresőinek számát 

bővítette. A két megyei jogú városon kívül további 13 város található Fejér 

megyében, köztük 14 ezer lakosával Mór a legnépesebb. A megye községei 

jellemzően nagyméretűek, csupán 3 falu lakossága nem éri el az 500 főt. Komárom-

Esztergom megye a régió északi szegletében terül el, területében a legkisebb megye 

országos viszonylatban is, ám nagy népsűrűsége folytán lakossága összemérhető 

Veszprém megye népességével. A megyeszékhely Tatabánya, a második 

világháborút követő iparosítás egyik céltelepülése volt, amelyet Bánhida, Alsógalla, 

és Felsőgalla egyesítésével hoztak létre. Népessége az utóbbi évtizedekben 

csökkenő tendenciát vett, 2012-ben alig haladta meg a 70 ezer főt, ám még így is a 

régió második legnagyobb városa. Komárom-Esztergom megyében további három 

város található, amelynek lakossága húsz, és harmincezer fő között alakult, ezek a 

megye tradicionális központjai: Esztergom, Tata, Komárom. A rendszerváltást 

követően a megyébe érkezett legnagyobb külföldi beruházások során inkább ezeket 

a városokat választották a megtelepedéshez, így lett Esztergom a járműipar, 

Komárom az elektronikai ipar egyik központja. A megye kisebb városai közül 

Oroszlány és Dorog a kitermelőipar centrumai voltak, a bányák felhagyásával 

azonban vesztettek ipari jellegükből. A régió nyugati megyéje Veszprém megye, 

aminek városhálózatára a domborzat talán a legnagyobb hatást gyakorolta. 

Székhelye, Veszprém, a Bakony délkeleti előterében fekszik, 64 ezer lakosával a 

régió harmadik legnagyobb városa. A megye északnyugati, természetföldrajzilag a 

Kisalföldhöz tartozó tájai a megyeközponttal nem tudnak intenzív kapcsolatot 

fenntartani a távolság és a Bakony keresztirányú vonulatai miatt, ezért válhatott a 

térség központja, Pápa a megyei városhálózat második legfontosabb elemévé. A 

megye két iparvárosa Ajka és Várpalota a Bakony bauxitvagyonának köszönheti 

felemelkedését, és a településhálózatban betöltött szerepét. A megye városai közül 

speciális helyzetben vannak a Balaton-partiak, amelyeken jelentősége a szezonális 
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turistaforgalom méretének köszönhető. A megye tagolt domborzatú vidékein gyakori 

az aprófalvak előfordulása.  

A régió elérhetőségi viszonyai országos összehasonlításban kedvezőnek tetszenek. 

A fővárosból nyugatias irányba futó autópályák mindegyike keresztezi a Közép-

Dunántúl területét, azonban Veszprém megyében még nem épült autópálya, amit a 

8-as főút kiszélesítésével igyekeztek némely szakaszon orvosolni. Komárom-

Esztergom megyében az Esztergomi, és a Dorogi kistérségekből szükséges a 

leghosszabb idő az autópályára való felhajtáshoz.  

 

6.1. ábra: Legközelebbi gyorsforgalmi csomópont elérésének átlagos ideje a Közép-

Dunántúl kistérségeiről 

 

Adatok forrása: TeIR – 2012.11.27 

 

Az elmúlt évtizedben a Mezőföld elérhetőségét jelentősen javította az M6-os 

autópálya, amelynek Érd és Dunaújváros közti szakaszát 2006-ban adták át. Azóta 

nem bővült a régió autópálya-hálózata, csupán az M6-os folytatása épült meg 2007 

után, ez viszont a térség elérhetőségére csekély hatással volt. A megyeszékhely 

megközelítéséhez szükséges átlagos idő a Sümegi kistérség esetén meghaladja, a 

Pápai, és Tapolcai kistérség esetén megközelíti a 60 percet. 
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6.2. táblázat: Gyorsforgalmi-csomópont elérhetőség, illetve megyeszékhely 

elérhetőség átlagos értéke a Közép-Dunántúl kistérségeiben 

Kistérségek 

Elérhetőség 

Gyorsforgalmi csomópont Megyeszékhely 

(perc) (perc) (perc) (perc) 

2007 2011 2011-2007 2011 

Tatabányai 5 3 -2 3 

Veszprémi 32 32 0 5 

Székesfehérvári 8 2 -6 5 

Gárdonyi 7 5 -2 18 

Balatonalmádi 21 19 -2 19 

Oroszlányi 17 19 2 20 

Tatai 10 4 -5 20 

Abai 14 18 4 22 

Várpalotai 29 23 -6 22 

Zirci 47 48 1 25 

Balatonfüredi 47 44 -3 25 

Komáromi 11 10 0 30 

Ercsi 5 5 1 31 

Móri 29 31 2 32 

Adonyi 5 5 0 34 

Enyingi 16 19 3 36 

Ajkai 63 62 -1 40 

Bicskei 11 8 -3 41 

Dorogi 31 35 4 43 

Kisbéri 25 24 -1 44 

Esztergomi 39 39 1 45 

Dunaújvárosi 9 2 -7 46 

Sárbogárdi 31 25 -5 48 

Tapolcai 48 53 5 53 

Pápai 44 47 3 55 

Sümegi 48 51 2 63 

 

Adatok forrása: TeIR – 2012.11.27 

 

Az országos trendekkel ellentétben a Közép-Dunántúlon (és a Nyugat-Dunántúlon) 

nőtt a működő vasútvonalak hossza, a vasútsűrűség 2007-ben is magasabb volt az 

országos átlagnál, 2011-re az értéke öt tized százalékpontot javult még. A bővülés 

Fejér és Komárom-Esztergom megyében jelentkezett, míg Veszprém megyében 

csökkent a vasútvonalak hossza. 
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6.3. táblázat: Vasútvonalak hossza a Közép-Dunántúlon (2007-2011) 

  

2007 2011 

országos 
építésű normál 
nyomtávú (km) 

ebből: 
vasútsűrűség 
(km/100km

2
) 

országos 
építésű normál 
nyomtávú (km) 

ebből: 
vasútsűrűség 
(km/100km

2
) működtetett 

vonalhossz 
működtetett 
vonalhossz 

Fejér 401 401 9,2 450 450 10,3 

Komárom-Esztergom 117 96 4,2 192 192 8,5 

Veszprém 562 486 10,8 395 395 8,8 

Közép-Dunántúl 1 080 983 8,8 1037 1037 9,3 

 

Adatok forrása: KSH Stadat – 2012.11.25 
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6.3. Gazdasági folyamatok 
 
2010-ben a régióban keletkezett elő az országos GDP közel egytizede, az egy főre 

eső GDP értéke pedig megközelítőleg 2,3 millió Ft volt, ami az országos átlag 87%-a. 

Mindkét mutató esetében a Közép-Dunántúl a harmadik a régiók közül, ezek alapján 

pedig az ország gazdaságilag közepesen fejlett területei közé sorolható. 

 
6.2. ábra: Egy lakosra jutó GDP (az országos átlag százalékában)* 

 

Megjegyzés: Az adatok időbeli összehasonlítása csak korlátozottan lehetséges a módszertani 

változások okán 

Adatok forrása: 1994: TeIR, 1995-1999: Teáor '03, KSH Tájékoztatási adatbázis, 2000-2010: Teáor 

'08 KSH Stadat - 2012.11.21. 

 
A régió egészének gazdasági pozíciója 1994-ről és 2010-re gyakorlatilag nem 

változott. Mégis a régió fejlettségi pályája az országos átlag 85 és 95%-a között 

mozgott, 4-5 éves erősödés időszakát 4-5 éves gyengülés időszaka váltogatta. 

Ennek hátterében azonban az a folyamat áll, hogy az 1990-es évek végén Fejér 

megye GDP-je nőtt erőteljesen, de a 2000-es években visszaesett a korábbi szintre, 

és a növekedésben Komárom-Esztergom megye vette át a helyét Olyan mértékű volt 

a növekedés itt, hogy az egy főre jutó GDP alapján 1994-ben még a tízedik volt a 
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megyék rangsorában, 2010-ben viszont már a harmadik. Ezen változások azonban 

nem érintettek Veszprém megye gazdaságát, így ott az egy főre jutó GDP értéke az 

országos átlag 80%-a körül mozgott, kis mértékben az alá esett. 

Budapestet kiemelve az összehasonlításból, csupán a 19 megye értékét vizsgálva 

Veszprém megye fajlagos GDP értéke a vidéki átlaggal egyenlő, Fejér értéke bő 

nyolcaddal Komárom-Esztergomé pedig harmaddal több annál. 

A válság hatására 2009-ben az ez lakosra jutó GDP az országos átlaghoz képest 

közel egytizeddel csökkent, Fejér megyében a legjobban, Veszprémben kevésbe 

drasztikusan. 2010-ben aztán a fellendülés a régió mindhárom megyéjében egyenlő 

mértékű, hat százalékpont körül, így a fajlagos GDP még nem érte el a válság előtti 

szintet. 

Az 1994 és 2010 között, a következő szakaszokat érdemes vizsgálni a GDP megyei 

volumenéhez kapcsolódóan: 1994-2000, 2000-2005, 2005-2008 és végül a 2008 

utáni éveket. 

 

6.4. táblázat: A GDP évi átlagos növekedésének üteme 1994-2010 

  1994-2008 1994-2000 2000-2005 2005-2008 2008-2010 

Fejér 3,08% 6,21% 0,57% 1,18% -6,23% 

Komárom-Esztergom 5,27% 3,64% 11,33% -1,07% -4,71% 

Veszprém 2,19% 3,78% 1,38% 0,40% -2,92% 

Közép-Dunántúl 3,46% 4,81% 3,84% 0,20% -4,84% 

Ország 2,99% 2,70% 4,17% 1,62% -2,81% 

Budapest nélkül 2,66% 2,69% 3,83% 0,68% -3,32% 

 

Adatok forrása: becslés Magyarország Nemzeti Számlái (KSH) alapján 

 

A GDP növekedési ütemét bemutató táblázatból kiderül, hogy 1994 és 2005 között a 

régió egészének GDP bővülése az országos növekedésnél dinamikusabb volt. A már 

említett folyamat is jól látszik, 2000-ig Fejér megye gazdasági növekedése volt 

kiemelkedő, utána pedig Komárom-Esztergom megyéé, ahol igazi gazdasági boom 

zajlott, 10% feletti növekedéssel. Veszprém megye relatív lemaradása is jól kivehető. 

2006-ban azonban megakadt a korábban jellemző lendület, Komárom-Esztergom 

megyében pedig visszaesett a fajlagos GDP olyan mértékben, melynek hatása 

rányomta bélyegét a 2005 és 2008 között időszak régiós értékére is. A válság okozta 

visszaesés egyedül Veszprém gazdaságát érintette kevésbé, mint az országos átlag 
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Fejérben és Komárom-Esztergomban annál jóval nagyobb mértékű volt a fajlagos 

GDP csökkenése. 

2001 és 2007 között a régióba érkező beruházások egy lakosra jutó átlagos értéke 

368 ezer forint volt, ami az országos átlagnál jóval magasabb, a vidéki átlagnak 

pedig majd 1,4-szerese. A megyék között azonban nagy különbségek 

tapasztalhatók. A Veszprém megyébe érkező beruházások fajlagos értéke a vidéki 

átlagnál kevéssel alacsonyabb, Fejérben annak majdnem kétszerese, Komárom-

Esztergomban pedig több mint kétszerese. 

2008 és 2010 között csökkenés volt tapasztalható, a beruházások egy lakosra jutó 

teljesítményértéke az országos átlag alatti értékre csökkent, de a vidéki átlagot még 

így is meghaladja. A vizsgált években a Komárom-Esztergom és Veszprém megyébe 

történt beruházások egy lakosra jutó teljesítményértéke alig változott, viszont Fejér 

megyében az országos átlag 1,3 szorosáról az átlag alá csökkent, ami azt jelenti, 

hogy a beruházások összege ténylegesen visszaesett. 

 

6.3. ábra: A beruházások egy főre jutó teljesítményértéke (Ft), 2010 

 

Adatok forrása: KSH Stadat - 2012.11.23  

 

A beruházások mellett érdemes a külföldi érdekeltségű cégek egy lakosra jutó 

külföldi tőkéjét és annak alakulását is vizsgálni. Ebből az derül ki, hogy a Közép-

Dunántúl régióban a növekedés meghaladta az a vidéki átlag növekedését. Míg 

Veszprém megyében és Fejér megyében kettő illetve kettő és félszeres volt a 

növekedés, ez az országos átlag százalékában visszaesést jelentett, hiszen az 
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országos és a vidéki növekedés is ennél nagyobb volt. A Komárom-Esztergom 

megyébe érkező tőke fajlagos értéke viszont meghatszorozódott tíz év alatt, így 

annak értéke az országos átlag kétharmadáról 1,4-szeresére nőtt. Kijelenthető, hogy 

ebben az időszakban a Magyarországra érkező külföldi tőke egyik legnagyobb 

befogadójává lépett elő a megye, a befektető vállalatokat pedig hamarosan 

bemutatjuk. 

 

6.4. ábra: A külföldi érdekeltségű vállalatok egy lakosra jutó külföldi tőkéje az 

országos átlag (1,65m Ft) százalékában 

 

Adatok forrása: KSH Stadat – 2012.11.26. 

 

A Bruttó Hozzáadott Érték ágazati szerkezete alapján a legszembetűnőbb az ipar, 

azon belül is főként a feldolgozóipar relatív nagy súlya, a régióban állították elő a 

feldolgozóipari termékek értékének több mint hatodát. A régió mindhárom 

megyéjében magasabb az ágazat részesedése, mint az országos átlag, Komárom-

Esztergomban pedig a Bruttó Hozzáadott Érték fele a feldolgozóiparban keletkezett. 

Ilyen ipari túlsúly mellett gyakorlatilag eltörpül minden más ágazat, egyedül a 

kereskedelem, szállítás és raktározás, vendéglátás és a közigazgatás, oktatás, 

egészségügyi szolgáltatás kategóriák szerepelnek egytizednyi részesedésnél többel. 

Feltűnően alacsony viszont az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág 

szerepe a régió értéktermelésében. 
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6.5. táblázat: A Bruttó Hozzáadott Érték ágazati megoszlása, 2010 

  A C 
B+C+D+

E F 
G+H

+I J K+I L 
M+
N 

O+P+
Q 

R+S+T+
U 

Összes
en 

  Az adott területek részesedése az egyes ágazatok országos össztermeléséből (%) 

Közép-
Dunántúl 13,1 17,3 15,8 9,4 8,0 2,4 3,8 8,1 6,6 7,3 7,8 9,6 

Fejér 5,3 6,6 6,1 3,6 3,0 1,1 1,5 3,3 2,8 3,0 3,0 3,8 

Komárom-E. 3,9 7,2 6,4 2,9 2,5 0,5 1,0 2,0 1,7 1,9 2,0 3,2 

Veszprém 3,9 3,5 3,3 2,9 2,5 0,8 1,3 2,8 2,1 2,5 2,8 2,6 

  
Az egyes gazdasági ágak részesedése az adott terület bruttó hozzáadott értékéből 

(%) 

Közép-
Dunántúl 4,8 39,8 43,6 4,2 14,7 1,3 1,9 7,5 5,9 13,7 2,4 100 

Fejér 4,9 38,5 42,8 4,1 14,1 1,5 1,9 7,7 6,3 14,3 2,3 100 

Komárom-E. 4,3 49,7 53,0 3,9 13,8 0,9 1,5 5,7 4,6 10,5 1,8 100 

Veszprém 5,3 29,5 33,5 4,7 16,5 1,6 2,4 9,4 6,9 16,7 3,1 100 

Magyaro. 3,5 22,0 26,5 4,2 17,5 5,3 4,7 8,9 8,6 17,8 2,9 100 

  Az egyes gazdasági ágak relatív súlya az országos átlag arányában (%)   

Közép-
Dunántúl 137 181 165 98 84 25 40 84 69 77 81 

 Fejér 140 175 162 96 81 28 39 87 74 80 80 
 Komárom-E. 123 226 200 91 79 17 33 64 54 59 62 
 Veszprém 150 134 126 111 94 30 50 106 80 94 106 
 Magyaro. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
  

Megjegyzés: A= Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat; C= Feldolgozóipar; B+C+D+E= Ipar 

összesen; F= Építőipar; G+H+I= Kereskedelem, szállítás és raktározás, vendéglátás; J= Információ, 

kommunikáció; K= Pénzügyi, biztosítási tevékenység; L= Ingatlanügyek; M+N= Üzleti szolgáltatások; 

O+P+Q= Közigazgatás, oktatás, egészségügyi szolgáltatás; R+S+T+U= Egyéb szolgáltatás 

Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis - 2012.11.21 

 

2008-hoz képest a 2010-es gazdaságszerkezetben a feldolgozóipar esett vissza 

értékében legjelentősebben Komárom-Esztergom és Fejér megyében, Veszprém 

megyében viszont folyó áron növekedni tudott az ágazat. Az egész régiót érintette az 

építőipar és a pénzügyi, biztosítási tevékenységek Bruttó Hozzáadott Értékének 

csökkenés. Érdekes, hogy a mezőgazdaság és az egyéb szolgáltatásokba tartozó 

ágazatok a válság alatt bővülni tudtak. 

A régióban székhelyet választó cégek ugyan nem kizárólagosan a régióban 

működnek, ám székhelyválasztásuk egy megfontolt döntés eredménye. Mégis 

érdemesnek tartjuk közölni az itt bejegyzett, az ország legnagyobb nyereségű 

cégeinek listáját. Ebből az derül ki, hogy Komárom-Esztergom és Fejér megyébe 
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több nagyvállalat települt. Ezek fő profilja az elektronikai ipar, a gépgyártás és az 

autóalkatrész-gyártás. 

 

6.6. táblázat: A Közép-Dunántúl régió legnagyobb nyereségű vállalatai, 2010 

Helyezés Cég Ágazat Megye 

14 Nokia Komárom Kft. elektronikai ipar Komárom-Esztergom 

29 Hungrana Keményítő- és Cukorgyártó Kft. élelmiszeripar Fejér 

38 Alcoa-Köfém Kft. fémfeldolgozás Fejér 

40 Continental Teves Magyarország Kft autóalkatrész-gyártás Veszprém 

64 Videoton Holding Zrt. elektronikai ipar Fejér 

74 Zenon Europe Kft. gépgyártás Komárom-Esztergom 

76 Grundfos Magyarország Kft. gépgyártás Komárom-Esztergom 

79 Denso Gyártó Magyarország Kft. autóalkatrész-gyártás Fejér 

84 Alcoa Európai Keréktermékek Kft. vagyonkezelés Fejér 

91 Nitrogénművek Zrt. vegyipat Veszprém 

 

Adatok forrása: CREDITREFORM Kft.- HVG  2011/41 pp.56-70. 

 

A Bruttó Hozzáadott érték és a vállalati szerkezet megvizsgálása alapján kijelenthető, 

hogy alapján megállapítható, hogy régióban kiemelt szerepe van az iparnak, az 

országos ipari kapacitás jelentős hányada települt a régióba. Az megyék ipari 

termelésének volumenindexei hasonló pályát írtak le, mint az egy lakosra jutó GDP. 

A 2000-es évek elején az ipari termelés visszaesett a Fejér megyében, ami 

nagyrészt köthető az IBM itteni merevlemezgyártásának megszűnéséhez. Komárom-

Esztergom megyében pedig szintén ebben az időszakban futott fel a termelés a 

Nokia és a Grundfos gyárakban, így itt rendkívüli ütemben bővült az ipari termelés, 

2003-ban például az előző év másfélszeresére nőtt. Veszprém megye ipari 

termelésének volumenindexei nagyjából az országos trendekhez igazodtak. Mivel az 

itteni vállalatok szervesen kapcsolódnak a globális piacokhoz, a válság hatása 2008-

ban már az ipari visszaesést okozott, mely 2009-ben tovább mélyült. 2010-ben az 

országos dinamika éreztette hatását a régióban, hiszen az ipari termelés ismét 

bővült. Ez a lendület azonban a Fejér megyében maradt meg 2011-ben, a régió többi 

megyéjében ismét csökkent az ipari termelés. A 2012-ben várhatóan meghatározó 

lesz a Nokia Komárom Kft. leépítései, ami a megye és az egész régió iparát negatív 

irányban befolyásolhatja. 
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6.5. ábra: Az ipari termelés volumenindexei (előző év=100%) 

 

Adatok forrása: KSH Stadat - 2012.11.23. 

 

2001-ben a régió adta az ország ipari termelési értékének negyedét, ami 2006-ig 

28%-ra bővült, de utána az évtized évégre az országos érték ötödére csökkent. A 

régió megyéi között is változások történtek, korábban Fejér megye részesedése 15% 

körüli volt, ez csökkent le egytizedre. Komárom-Esztergomban a 2001-es egy 

tizennegyednyi részesedés 2006-ra megduplázódott, azóta viszont egy tizednyi 

részre csökkent. Veszprém megye részesedése változatlan, nagyjából az országos 

szint 2,5%-a körül mozgott. 

A vállalkozásdemográfiai mutatók rendelkezésre állnak alacsonyabb területi szintre, 

mivel megyén belül jelentős eltérések, ezeket kistérségi szinten mutatjuk be. 

Elsőként a gazdálkodási forma szerint érdemes vizsgálódni. A kibocsátásban és 

foglalkoztatásban nagyobb súllyal bíró jogi személyiségű vállalkozások sűrűsége 

leginkább a népességszámmal függ össze, emellett az idegenforgalmi szempontból 

jelentős térségek is magas értékkel rendelkeznek. Előbbire jó példa a 

megyeszékhelyek, másodikra a Balatonhoz és a Velencei-tóhoz kapcsolódó térségek 

– Balatonfüred, Gárdony, Balatonalmádi. Az általában kisebb méretű jogi 

személyiség nélküli vállalkozások gyakorisága a mezőgazdasági jellegű és részben 

szintén a turizmus által érintett térségekben magasabb az országos átlagnál. 
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6.6. ábra: Regisztrált vállalkozások 1000 lakosra jutó száma gazdálkodási forma 

szerint, 2010 (100=országos átlag) 

 

Adatok forrása: KSH T-STAR, Erőforrástérkép 2012.11.23. 

 

A GVI 1998 óta félévente készíti el vállalati konjunktúra vizsgálatát. A jelenlegi és 

várható üzleti helyzet és várokozások felmérésére irányuló kérdőívre több ezer 

vállalatvezető válaszol minden alkalommal. Az adatfelvétel a legtöbb évben 

lehetőséget nyújt a komplex mutató megyei értékeinek bemutatására. A Közép-

Dunántúl régióban működő vállalkozások üzleti helyzetét és várakozásait egy 

időnként átmenetileg javuló, de összességében romló tendencia jellemzi. A komplex 

mutató értéke a megye gazdaságát pozitívan befolyásoló hírre sokat javul, a 

leglátványosabb példa erre Komárom-Esztergom megye 2003 és 2004 között. A 

2008-ban megindult pozitív hangulatot a válság megtörte, a 2010-es év lendülete is 

napjainkra eltűnt, sőt Komárom-Esztergom és Fejér megyében a mutató értéke a 

válság legmélyebb pontjának értékére zuhant. 
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6.7. ábra: GVI konjunktúra mutató alakulása 

 
 
Adatok forrása: GVI, 2012 
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6.4. Foglalkoztatás és lakossági jövedelmek alakulása 
 
A Közép-Dunántúl foglalkoztatási szempontból az ország szerencsésebb térségei 

közé sorolható, hiszen az ezredforduló óta a régió foglalkozatási aránya felülmúlta, 

munkanélküliségi rátája alulmúlta az országos értéket minden évben. A megfigyelt 

időszakban 2003 volt a foglalkoztatás csúcséve, a gazdaságilag aktívak száma 

megközelítette a félmillió főt, míg a munkanélküliség alacsony szinten maradt. 2003 

és 2008 között a régió mutatói magas szinten stagnáltak, 57-58% aktivitási arány 

mellett az álláskeresők aránya 5-6% körül mozgott. Azonban 2008-2009 éveiben a 

foglalkoztatás válságba jutott; a foglalkoztatási arány 3 százalékpontot zuhant, ezzel 

párhuzamosan a munkanélküliségi ráta hasonló mértékben megugrott. Mindez a 

gazdasági válság begyűrűzésének volt köszönhető, amely a régió ipari termelésének 

visszaesését, végső soron az ipari foglalkoztatottak elbocsátását eredményezte. A 

2011-es év fejleménye, hogy a munkanélküliségi ráta újra 10% alatti, és a 

foglalkoztatottak száma újra elérte a 2000. évben tapasztalt tömeget.  

Az évtized első éveiben Veszprém megye tűnt a legjobb foglalkoztatási helyzetűnek 

a régión belül, de 2003-tól kezdődően Fejér és Komárom-Esztergom is megelőzte a 

foglalkoztatási arányt tekintve, 2008 óta a munkanélküliségi ráta is itt mutatja a 

legkedvezőtlenebb értéket. 2011-ben az ország megyéi között (Budapest 

figyelembevétele nélkül) Komárom-Esztergom megyében volt az aktivitási ráta a 

legmagasabb, az arányszám megközelítette a 60%-ot.  

 
6.7. táblázat: Az aktivitás, a foglalkoztatás, és a munkanélküliség helyzete a Közép-
Dunántúlon (2000-2011) 

  Foglalkoztatottak száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Fejér 168 173 174 184 174 174 181 178 175 167 164 171 

Komárom-E. 125 124 129 136 133 134 134 136 138 129 131 132 

Veszprém 153 154 154 157 149 152 151 153 147 140 138 144 
Közép-
Dunántúl 446 451 457 476 455 460 466 467 459 435 433 447 

Magyaro. 3856 3868 3871 3922 3900 3902 3930 3926 3879 3782 3781 3812 

  
           

  

  Munkanélküliek száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Fejér 9 9 11 9 12 12 9 9 10 17 17 18 

Komárom-E. 7 6 6 6 7 11 11 9 8 12 13 11 

Veszprém 6 6 7 8 8 9 10 7 11 15 20 17 
Közép-
Dunántúl 23 21 24 23 27 31 30 25 28 44 50 46 

Magyaro. 264 234 239 245 253 304 317 312 329 421 475 512 
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  Gazdaságilag aktív népesség száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Fejér 178 182 186 193 186 186 190 187 185 184 181 189 

Komárom-E. 132 130 134 142 140 145 145 144 145 141 144 144 

Veszprém 159 160 161 164 157 160 161 160 158 155 158 161 
Közép-
Dunántúl 469 472 481 499 482 490 497 491 488 480 483 494 

Magyaro. 4120 4102 4109 4166 4153 4205 4247 4238 4209 4203 4256 4280 

  
           

  

  Gazdaságilag inaktív népesség száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Fejér 146 143 141 135 140 142 138 141 144 144 146 137 

Komárom-E. 111 114 111 104 102 101 99 100 100 104 101 96 

Veszprém 128 128 127 123 123 123 121 121 123 123 120 115 
Közép-
Dunántúl 385 385 378 362 366 366 358 362 368 371 368 349 

Magyaro. 3660 3670 3653 3579 3568 3517 3475 3481 3502 3487 3431 3396 

  
           

  

  Aktivitási arány (%) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Fejér 55 56 56,9 58,9 57 56,6 58 56,9 56,2 56,1 55,3 58 

Komárom-E. 54,2 53,2 54,8 57,7 57,8 59 59,4 59,2 59,2 57,5 58,6 59,9 

Veszprém 55,4 55,6 55,9 57,1 55,9 56,5 57,1 56,9 56,2 55,7 56,7 58,3 
Közép-
Dunántúl 54,9 55,1 56 58 56,9 57,2 58,1 57,6 57 56,4 56,7 58,6 

Magyaro. 53 52,8 52,9 53,8 53,8 54,5 55 54,9 54,6 54,7 55,4 55,8 

  
           

  

  Foglalkoztatási arány (%) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Fejér 52,1 53,3 53,4 56,1 53,4 53,1 55,1 54,2 53,1 50,8 50,1 52,4 

Komárom-E. 51,3 50,8 52,6 55,3 54,8 54,6 55 55,6 56,1 52,7 53,5 55,2 

Veszprém 53,2 53,6 53,4 54,5 53,1 53,5 53,7 54,4 52,4 50,2 49,6 52,2 
Közép-
Dunántúl 52,3 52,7 53,2 55,3 53,7 53,6 54,6 54,7 53,7 51,1 50,9 53,1 

Magyaro. 49,6 49,8 49,9 50,6 50,5 50,5 50,9 50,9 50,3 49,2 49,2 49,7 

  
           

  

  Munkanélküliek aránya (%) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Fejér 5,2 4,8 6,1 4,8 6,4 6,3 4,9 4,8 5,5 9,4 9,5 9,6 

Komárom-E. 5,4 4,6 4,1 4,3 5,2 7,5 7,5 6 5,2 8,5 8,8 7,8 

Veszprém 4 3,6 4,5 4,6 5 5,3 6,1 4,4 6,8 9,8 12,5 10,4 
Közép-
Dunántúl 4,8 4,3 5 4,6 5,6 6,3 6,1 5 5,8 9,3 10,3 9,3 

Magyaro. 6,4 5,7 5,8 5,9 6,1 7,2 7,5 7,4 7,8 10 11,2 10,9 
 

Adatok forrása: KSH Stadat – 2012.11.23. 

 

A régióban az Enyingi és a Sárbogárdi kistérség foglalkoztatási viszonyai a 

legkedvezőtlenebbek. Ezek a kistérségek Fejér megye déli, délnyugati perifériái, 

amelyekre a régió központjainak gazdasági dinamikája nem tudott érdemben hatni, 

mind társadalmi, mind gazdasági mutatói a legrosszabbak között tarthatóak számon 
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a Közép-Dunántúlon. A 180 napnál hosszabb ideje álláskeresők aránya is ezt a 

megállapítást támasztja alá, amely az előbb említett két kistérségben a 

legmagasabb, a régiós értéket kétszeresen is felülmúlva. 

 

6.8. táblázat: A tartós munkanélküliek száma és aránya az aktív korú népességen 

belül a Közép-Dunántúlon (2012 3. negyedév) 

Kistérségek 

180 napnál 
hosszabb ideje 

regisztrált 
munkanélküliek 
száma 2012. 3. 

negyedév 

Aktív korú (15-60 
éves) népesség 

száma 

180 napnál 
hosszabb ideje 

regisztrált 
munkanélküliek 

aránya 

Tatai 234 26053 0,9% 

Komáromi 252 26404 1,0% 

Oroszlányi 170 17393 1,0% 

Balatonfüredi 142 14335 1,0% 

Tatabányai 581 56689 1,0% 

Veszprémi 604 55761 1,1% 

Móri 258 23144 1,1% 

Esztergomi 442 36518 1,2% 

Ajkai 450 35235 1,3% 

Tapolcai 287 22438 1,3% 

Balatonalmádi 236 18075 1,3% 

Zirci 177 13297 1,3% 

Kisbéri 181 13407 1,4% 

Bicskei 358 26402 1,4% 

Adonyi 257 16470 1,6% 

Sümegi 161 10103 1,6% 

Várpalotai 399 24288 1,6% 

Dorogi 451 25790 1,7% 

Székesfehérvári 1579 86748 1,8% 

Pápai 719 38427 1,9% 

Gárdonyi 305 15995 1,9% 

Dunaújvárosi 954 46311 2,1% 

Ercsi 326 15667 2,1% 

Abai 408 16210 2,5% 

Enyingi 433 13705 3,2% 

Sárbogárdi 634 16601 3,8% 

  
  

  

Közép-Dunántúl 10998 711466 1,5% 

 

Adatok forrása: TeIR – 2012.11.27. 

 

Az álláskeresők elhelyezkedési lehetőségei képzettségi szintjüktől is függ, amelynek 

vizsgálata éppen ezért kiemelt jelentőségű. Az országos megoszláshoz viszonyítva a 

régióban nagyobb arányt képeznek a szakmunkás, és szakközépiskolai 

végzettségűek a munkanélküliek körében, míg az alapfokú végzettséggel 
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rendelkezők aránya csekélyebb. Mindamellett régió számos kistérségében jellemző, 

hogy az alapfokú képesítéssel rendelkezők alkotják a legnagyobb csoportot a 

munkanélküliségen belül, sőt az Enyingi, a Sárbogárdi, és az Ercsi kistérségben a 

munkanélküliek közel fele csupán alapfokú végzettséggel rendelkezik. Szakmunkás 

végzettségű álláskeresők a Dunaújvárosi, a Komáromi, a Veszprémi, és a 

Balatonalmádi kistérségekben fordulnak elő legnagyobb arányban. 

 

6.8. ábra: A regisztrált munkanélküliek megoszlása végzettségük alapján (2012. 3. 

negyedév) 

 

Adatok forrása: TeIR – 2012.11.27 

 

Az életszínvonal területi különbségeit jól megragadó egy főre jutó adóköteles 

személyi jövedelem értékei viszonylag széles skálán mozognak a régión belül. A 

régió kistérségeinek többségében az egy főre jutó jövedelem értékei az országos 

átlag felettiek, Komárom-Esztergom megye összes kistérsége ilyen. A legmagasabb, 

1 millió forint felett mégis Fejér megyében Székesfehérvár és Dunaújváros 

térségében. Fejér megye délnyugati részén viszont az országos átlagnál jóval 

alacsonyabbak, kétharmad körüli a jövedelmek szintje. Mégis, a régió megyéi közül a 

Fejér megyére jellemző adóköteles jövedelem a legmagasabb. A legalacsonyabb 

pedig Veszprémben, ám a megye értéke gyakorlatilag az országos átlaggal 
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megegyezik. Azonban itt is megfigyelhető az egyenlőtlenség területiség, hogy 

Veszprém keleti és a Balatonhoz közelebbi térségeiben magasabb a jövedelem.  

 

6.9. ábra: Egy főre jutó adóköteles jövedelem (ezer Ft), 2010 

 

Adatok forrása: NAV, 2012 

 

A jövedelemre vonatkozó képet azonban részben árnyalja a be nem vallott 

jövedelmek nagysága. Regionális szinten ez 14%-ra becsülhető, ami négy 

százalékponttal alacsonyabb az országos szintnél. A régió megyéiben egyedül 

Veszprémben magasabb ennek az értéke, főként a megye nyugati részén – Sümeg 

és Tapolca térségében – egynegyednyi a be nem vallott jövedelem nagysága. 

Hasonlóan magas a rejtett gazdaság részesedése Fejér megye délkeleti részén, 

Sárbogárd térségében. 
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6.10. ábra: A rejtett gazdaságból származó jövedelmek aránya (%) 

 

Adatok forrása: GVI, 2012 

 

Az alkalmazásban állók keresetei között jelentős különbségek voltak megyei szinten 

2000 és 2010 között. A legmagasabb keresetek Fejérben voltak, ahol ennek értéke 

meghaladta az országos átlagot is, igaz kis visszaesés is volt. Komárom-Esztergom 

kevéssel, Veszprémben viszont már jelentősen elmaradtak a keresetek az országos 

átlaghoz képest. 

 
6.9. táblázat: A keresetek szintje Közép-Dunántúlon 

  
Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete az országos 

átlag %-ában     

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Közép-Dunántúl 95,5 93,6 92,2 91,6 92,3 91,4 93,1 92,2 92,2 91,7 92,8 

Fejér 104,6 101,4 99,0 96,7 97,9 96,3 97,7 97,1 97,4 96,2 99,6 

Komárom-
Esztergom 

90,7 90,5 91,3 91,8 93,1 92,2 94,8 93,9 93,4 94,2 93,9 

Veszprém 87,6 86,3 84,4 85,0 84,6 84,4 85,1 83,6 83,3 82,5 82,4 

  
Az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete az országos 

átlag %-ában     

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008 2009 2010 

Közép-Dunántúl 96,3 94,7 93,5 93,1 94,5 93,9 95,1 94,3 94,2 94,0 95,4 

Fejér 103,8 101,0 98,7 96,6 98,7 97,6 98,6 98,0 98,3 97,4 101,0 

Komárom-
Esztergom 

92,5 92,1 92,9 93,1 95,2 94,5 96,5 95,3 94,6 95,6 96,5 

Veszprém 89,8 88,7 87,4 88,7 88,7 88,6 89,1 88,0 88,0 87,3 86,8 

 
Adatok forrása: KSH Stadat - 2012.11.26  
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6.5. Demográfiai folyamatok 
 
A Közép-Dunántúl népessége az elmúlt két évtizedben alig csökkent, lakosainak 

száma 2011-ben is megközelítette az 1 millió egyszázezer főt. A 2000 és 2011 

közötti időszakban vándorlási egyenlege pozitívumot mutatott, amiben szerepet 

játszott a régió gazdasági centrumainak munkaerővonzó hatása, másrészt Budapest 

szuburbanizációs folyamata, amely a régió keleti határsávjára terjed ki. Az 

odavándorlásból származó népességtöbblet számos kistérségben ellensúlyozni tudta 

a természetes fogyásból fakadó népességcsökkenést, így pl. a Bicskei, a Gárdonyi, 

Ercsi, Esztergomi, Balatonalmádi kistérségben nőtt a népesség. A régió nagyvárosi 

kistérségei közül, az odavándorlás pozitív hatása mellett is csak a Veszprémi 

kistérségben mutatkozott gyarapodás a népességszámban. A migrációs nyereséggel 

bíró kistérségekben a népesség korszerkezete is kedvező képet mutat, a 65 éven 

felüliek száma a 14 évnél fiatalabbakéval közel azonos, három kistérség esetén 

kisebb is. Ez alól kivételt képez a Balatonfüredi, és a Balatonalmádi kistérség, ahol 

vándorlási nyereség mellett a népesség elöregedése is előrehaladottá vált, ami a 

szuburbán folyamatok jellemzőivel nem magyarázható. Viszonylag fiatalos az Enyingi 

kistérség lakossága is, azonban más demográfiai mutatói kedvezőtlen helyzetről 

tanúskodnak; a halálozások száma meghaladta a születések számát, illetve 

elvándorlás is nagy méreteket öltött.  
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6.11. ábra: A Közép-Dunántúl kistérségeinek tipizálása a népmozgalmi tényezők 

alapján (2001-2010) 

 

Adatok forrása: KSH T-STAR, Erőforrástérkép 2012.11.23. 

 

Kedvezőtlen demográfiai folyamatok játszódtak le a periférikus területeken (pl. 

Sárbogárdi, Kisbéri, Sümegi kistérség), valamint a gazdasági problémákkal küzdő 

iparvárosok környezetében (pl. Ajkai, Dunaújvárosi, Oroszlányi kistérség).  

A népesség korszerkezeti vizsgálatához használható mutatók egyike a függőségi 

ráta, amely az eltartottak (idős, ill. fiatalkorúak) számát az aktív korú népességhez 

viszonyítja. A ráta húszéves idősorát szemlélve elmondható, hogy a Közép-

Dunántúlon a függőségi ráta kezdeti 74%-os értéke végig csökkent a kilencvenes 

években, majd az ezredforduló után 63-64% körül stagnált, az időszak végén pedig 

lassú növekedésnek indult. Ez a folyamat az országos trendnek megfelelően alakult, 

ám a függőségi ráta regionális értékei általában alulmúlták az országos értékeket. A 

régión belül a Balatonfüredi, a Balatonalmádi, a Pápai, és a Gárdonyi kistérségek 

függőségi rátája volt a legmagasabb, ezek értéke az országos átlagot is meghaladva 

68-70% között mozogtak 2010-ben.  
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6.12. ábra: Közép-Dunántúl megyéinek függőségi rátája (%), 2000 és 2010 között 

 

Adatok forrása: KSH T-STAR, Erőforrástérkép 2012.11.23. 

 

A születéskor várható élettartam is nőtt a régióban, az országos érték javulásával 

párhuzamosan. A régió megyéinek összehasonlítása Veszprém megye csekély 

előnyét mutatja, azonban jelentős különbségekkel kistérségi szintű vizsgálat során 

szembesülhetünk. Az Enyingi kistérségben országos viszonylatban is alacsony a 

születéskor várható élettartam, a két nem összesített értéke nem éri el a 70 évet. De 

az átlagosnál rövidebb az Adonyi, a Kisbéri, és az Oroszlányi kistérségekben várható 

élettartam is. A legmagasabb értékekkel a Balaton-parti, a Veszprémi, a Zirci, a 

Gárdonyi, és a Székesfehérvári kistérségek jellemezhetőek.  
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6.10. táblázat: A születéskor várható élettartam 

  

férfi                     nő                                        

1990 2001 2011 1990 2001 2011 

Fejér 65,37 68,54 70,94 73,81 76,41 78,19 

Komárom-Esztergom 64,21 67,95 70,78 72,52 76,25 78,09 

Veszprém 65,62 69,01 71,12 74,95 76,08 78,35 

Közép-Dunántúl 65,11 68,53 70,97 73,83 76,24 78,22 

Magyarország 65,13 68,15 70,93 73,71 76,46 78,23 

 

Adatok: KSH Stadat – 2012.11.23. 

 

6.13. ábra: A születéskor várható átlagos élettartam kistérségi különbségei, 2008 

 

Adatok forrása: KSH, 2010 

 

A Közép-Dunántúl népességének képzettségi helyzete hasonlóságot mutat az 

ország vidéki térségeihez, ami viszonylag alacsony iskolázottsági szintre utal. A régió 

14 évnél idősebb lakosságának harmada nem folytatott az általános iskolánál 

magasabb szintű tanulmányokat, felsőfokú képesítéssel csak minden tízedik ember 

rendelkezik. A megyei jogú városokban a régiós átlagnál kedvezőbb helyzet 

mutatkozik; a megfigyelt korcsoporton belül a lakosság fele szerzett érettségit, a 
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leérettségizetteknek pedig közel fele folytatta tanulmányait főiskolán, vagy 

egyetemen. Azonban a községekben a középfokú, és a felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők aránya meglehetősen alacsony, aminek hátterében a falvak 

elmaradottabb társadalmi adottságai mellett az állhat még, hogy a népesség átlagos 

életkora is magasabb.  

 

6.11. táblázat: A 15 éves, és annál idősebb népesség befejezett iskolai végzettség 

szerinti megoszlása (2005) 

  Általános iskolai végzettség  
Középiskolai 
végzettség 

Felsőfokú 
végzettség 

  

1. 
évfolyamot 

sem 
végezte el 

1–7. 
évfolya

m 

8.évfoly
am 

érettségi 
nélkül, 

szakmai 
oklevéllel 

érettségi
vel 

  

Fejér megye 0,4% 7,3% 35,6% 19,5% 26,0% 11,2% 

Komárom-Esztergom 
megye 

0,4% 6,9% 32,6% 22,8% 26,8% 10,5% 

Veszprém megye 0,4% 7,3% 32,6% 24,0% 25,5% 10,1% 

Településrangsor szerint: 
     

  

megyei jogú városok 0,3% 4,3% 27,5% 17,5% 33,8% 16,6% 

többi város 0,4% 6,8% 32,0% 21,2% 28,2% 11,4% 

községek 0,5% 9,4% 39,1% 25,4% 19,5% 6,2% 

  
     

  

Közép-Dunántúl 0,4% 7,2% 33,8% 21,9% 26,1% 10,6% 

Magyarország 0,5% 7,8% 32,1% 18,7% 27,8% 13,0% 

 

Adatok forrása: Mikrocenzus, 2005 
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7. Közép-magyarországi régió  

7.1. Összefoglalás 
 
A fővárost is magába foglaló Közép-magyarországi régió sok tekintetben eltér a 

többitől, egyedi karakterű és fejlődési pályájú térség. A régió egymaga adja az 

ország gazdasági teljesítmények felét. 

A településszerkezet egyértelműen Budapest központú, Pest megye döntő része az 

agglomerációjába tartozik, ez alól egyedül a megye délkelti része kivétel. Az ország 

közlekedési hálózata is Budapest centrumú, így a régióban jó a gyorsforgalmi-

úthálózatbeli ellátottság, az autópályák itt futnak össze (az M0-ás körgyűrűbe). 

Az országos átlaghoz képest Budapesten több mint kétszeres a fajlagos GDP, Pest 

megyében pedig a 2000-es évek rendkívüli - egyedül Komárom-Esztergomhoz 

hasonlítható - bővülésének köszönhetően mára az országos átlagot megközelítette. 

Azonban fontos megjegyezni, hogy továbbra is Budapestre érkezik több befektetés 

és külföldi tőke, ami pedig Pest megyében a fellendülést eredményezte, leginkább a 

főváros közeli térségekbe érkezett. Budapesten egyértelműen a szolgáltatások a 

vezető ágazat, hiszen ez az egész ország gazdasági központja is egyben. 

A rendszerváltozás óta egyedül Közép-Magyarország népessége nőtt – Budapesten 

csökkent, de Pest megyében nőtt a lakosságszám. Ez egyrészt köszönhető a 

szuburbanizáció folyamatának, illetve az ország egészéből idevándorlásnak, 

valamint Pest megye nyugati felében a pozitív természetes szaporodásnak. A 

foglalkoztatottsági ráta Budapesten és Pest megyében is 50% feletti, a 

munkanélküliek aránya pedig 10% alatti, ez mindkét mutató esetében jobb érték az 

országos átlagnál (egyedül a Nyugat- és Közép-Dunántúlon találkozhatunk hasonló 

értékekkel). Mindez igaz a hosszú távú munkanélküliségre is. A lakosság képzettség 

szerinti megoszlása alapján Budapesten a legmagasabb a diplomások aránya, Pest 

megyében pedig az érettségivel rendelkezők aránya magasabb az országosnál. 

A régióban találhatók a legmagasabb lakossági jövedelemmel rendelkező térségek – 

Budaörs térsége még Budapestet is megelőzi, de az agglomeráció egészében is az 

országos átlagnál jóval magasabb. Ezzel szemben Pest megye délkeleti térségében 

alacsonyabb az adóköteles jövedelem, amit részben ellensúlyoz a jóval nagyobb 

méretű rejtett gazdaság. 
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7.2. Településszerkezet, elérhetőség 
 
Közép-Magyarország hazánk központi régiója, amely a fővárost, és Pest megyét 

foglalja magában. A régió a legtöbb társadalmi és gazdasági jellemző alapján élesen 

elkülönül az ország többi régiójától, ami annak köszönhető, hogy itt található az 

ország legnépesebb városa, egyben igazgatási centruma, Budapest.  

Közép-Magyarország népességszámában is kitűnik a régiók sorából, amely 2012-

ben megközelítette a 3 millió főt. Ugyanakkor a régió népessége viszonylag kis 

területen él, így a népsűrűség is kimagasló az ország más vidékeihez képest. A régió 

településhálózatát alapjaiban határozza meg Budapestnek, Magyarország 

fővárosának közelsége, amely 1 millió 740 ezer lakosával az ország egyetlen 

világvárosa, az ország társadalmi tevékenységeinek minden szférájában vezető és 

koncentráló szerepet tölt be. A fővárosnak ezzel a túlzott koncentráló tulajdonságával 

magyarázható a régió speciális helyzete is. A térség településhálózatának fejlődése 

erősen kapcsolódik Budapest növekedéséhez, mivel Pest megye 

népességgyarapodása a főváros szuburbanizációs folyamataival van 

összefüggésben. Pest megye 48 városa közül12 népessége haladta meg a 20 ezer 

főt, azonban népességi súlyuk nem minden esetben függ össze a 

településhálózatban betöltött szerepkörükkel, sok közülük a fővárosból érkező 

kiköltözők által lakott alvótelepülés. A megye periférikus területeinek 

településszerkezeti sajátosságait nem befolyásolta a budapesti agglomeráció 

növekedése, így a Szobi kistérség számos településén a népesség nem éri el az 

ezer főt, a déli perifériákon a nagyobb községek dominálnak. 

 

7.1. táblázat: Településnagyság-kategóriák Pest megyében 

    Településnagyság-kategóriák (fő) 

  
  <200 

200-
500 

500-
1e 

1e-
2e 

2e-
5e 

5e-
10e 

10e-
20e 

20e-
50e 50e< n 

Pest 

településszám (db) 1 5 14 37 64 28 26 11 1 187 

megyén belüli 
eloszlás (%) 0,5 2,7 7,5 19,8 34,2 15,0 13,9 5,9 0,5 100 

országos részesedés 
(%) 0,3 0,7 2,1 5,9 13,4 21,5 31,0 26,8 5,3 6,0 

 

Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis – 2012.11.23 
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Pest megye legnépesebb városa Érd (65 ezer lakos), lakosságának növekedését a 

budapesti kiköltözőknek köszönheti. Hasonlóan Dunakeszi népességbővülése is a 

szuburbanizációhoz kötődik, amely 2012-ben meghaladta a 40 ezer főt. Viszont a 

megye harmadik legnépesebb városa, Cegléd közel 60 km-re fekszik Budapest 

városhatárától, így legfeljebb a főváros agglomerációjának külső zónájához lehet a 

települést sorolni. Cegléd mellett Nagykőrös emelendő ki a megye középvárosai 

közül, amelyek a régió délkeleti térségében a településhálózat központi elemeinek 

tekinthetők. A megye északi területeinek hagyományos centruma Vác, lakosainak 

száma megközelítően 35 ezer fő. A megye keleti részén Gödöllő említhető 

alközpontként.  

Közép-Magyarország elérhetőségét a főváros közelsége szintén pozitívan 

befolyásolta, hiszen Budapest az ország közlekedéshálózatának is csomópontja. Így 

Pest megye legtöbb kistérségéből fél óránál kevesebb időt igényel a legközelebbi 

autópálya-felhajtó elérése. Ez alól kivételt képez ugyanakkor a Szobi, a Ceglédi, 

valamint a Nagykátai kistérség. Különösen a Szobi kistérség elérhetősége volt 

kritikus, ami az 1. táblázat adatai szerint 2007 és 2011 között ugyan javult, ám ez 

elsősorban az M2 (régi nevén 2/A) autóút gyorsforgalmi úttá való átminősítésének 

volt köszönhető. A főváros megközelítésében is az előbbi három kistérség helyzete a 

legkedvezőtlenebb.  
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2. ábra: Legközelebbi gyorsforgalmi csomópont elérésének átlagos ideje Közép-

Magyarország kistérségeiről 

 

Adatok forrása: TeIR – 2012.11.27 

 

7.2. táblázat: Gyorsforgalmi-csomópont elérhetőség, illetve megyeszékhely 
elérhetőség átlagos értéke Közép-Magyarország kistérségeiben 

Kistérségek 

Elérhetőség 

Gyorsforgalmi csomópont Megyeszékhely 

(perc) (perc) (perc) (perc) 

2007 2011 2011-2007 2011 

Budapest 0 0 0 0 

Budaörsi 4 4 0 31 

Érdi 3 1 -3 34 

Gyáli 6 3 -3 37 

Dunakeszi 4 3 -1 37 

Gödöllői 12 8 -3 39 

Pilisvörösvári 30 24 -5 39 

Szentendrei 57 24 -33 43 

Ráckevei 14 14 -1 43 

Veresegyházi 11 12 2 43 

Monori 10 7 -3 44 

Aszódi 7 8 0 48 

Dabasi 9 9 0 50 

Váci 7 25 17 51 

Nagykátai 32 33 1 67 

Ceglédi 29 30 1 74 

Szobi 36 60 24 86 

 
Adatok forrása: TeIR – 2012.11.27 
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A régió vasútsűrűsége az országos átlagot messze felülmúlja, főleg Budapest 

területén épült kis sűrű hálózat. 2007 és 2011 között elsősorban a fővárosban vontak 

ki pályát a működés alól, de még így is mintegy 180 km hosszú vasúthálózat áll a 

fővárosban rendelkezésre. Pest megye vasúti infrastruktúrája számos elővárosi vonal 

felújításával fejlődésnek indult az utóbbi években. Ugyanakkor negatív fejleményként 

megjegyzendő, hogy a Galgamácsa-Vácrátót közti, villamosított mellékvonalon 2009 

óta szünetel a személyforgalom.  

 

7.3. táblázat: Vasútvonalak hossza Közép-Magyarországon (2007-2011) 

  

2007 2011 

országos 
építésű 
normál 

nyomtávú 
(km) 

ebből: 
vasútsűrűség 
(km/100km

2
) 

országos 
építésű 
normál 

nyomtávú 
(km) 

ebből: 
vasútsűrűség 
(km/100km

2
) működtetett 

vonalhossz 
működtetett 
vonalhossz 

Budapest 226 226 43,0 192 180 34,3 

Pest 587 587 9,2 581 574 9,0 

Közép-Magyarország 813 813 11,8 772 754 10,9 

 

Adatok forrása: KSH Stadat – 2012.11.25 
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7.3. Gazdasági folyamatok 
 
2010-ben a régióban állították elő az országos GDP közel felét, az egy főre eső GDP 

értéke pedig megközelítőleg 4,4 millió Ft volt, ami az országos átlag több mint 

másfélszerese. Mindkét mutató esetében a Közép-Magyarország az első a régiók 

közül, ezek alapján pedig az ország gazdaságilag legfejlettebb területe. 

 
7.2. ábra: Egy lakosra jutó GDP (az országos átlag százalékában)* 

 

Megjegyzés: Az adatok időbeli összehasonlítása csak korlátozottan lehetséges a módszertani 

változások okán 

Adatok forrása: 1994: TeIR, 1995-1999: Teáor '03, KSH Tájékoztatási adatbázis, 2000-2010: Teáor 

'08 KSH Stadat - 2012.11.21. 

 
A régió egészének gazdasági pozíciója 1994-ről és 2010-re kisebb 

megtorpanásokkal, de fokozatosan erősödött. A GDP fajlagos növekedése 

Budapesten és Pest megyében is dinamikusabb volt, mint az országos átlag. Ennek 

ellenére Pest megye egy főre jutó GDP értéke nem érte el az országos átlagot, 

legjobban 2007-ben közelítette meg azt, azóta kis pozícióvesztést szenvedett. A 

korábbi folyamatos növekedésnek köszönhetően az ötödik legmagasabb fajlagos 

GDP-vel rendelkezett a megye 2010-ben, ami azt jelenti, hogy 11 helyet javított a 
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rangsorban, ami példa nélküli növekedés. Budapest esetében a fajlagos GDP 1994-

ben is már jóval az országos átlag fölött volt, ez 2010-re már több mint kétszeres lett. 

A vidék átlagához viszonyítva, Budapesten az egy főre jutó GDP annak 

háromszorosa, Pest megyében is egy nyolcaddal magasabb. 

A válság hatására csak Pest megyében csökkent átlaghoz viszonyított fajlagos GDP 

értéke, mely folyamat a 2010-es fellendülés évében is rányomta bélyegét a megyére. 

Ezzel szemben Budapest relatív pozícióját erősítette a 2009-es visszaesés, a 2010-

es dinamika viszont alacsonyabb volt itt is, mint az ország egészében. 

Az 1994 és 2010 között, a következő szakaszokat érdemes vizsgálni a GDP megyei 

volumenéhez kapcsolódóan: 1994-2000, 2000-2005, 2005-2008 és végül a 2008 

utáni éveket. 

 

7.4. táblázat: A GDP évi átlagos növekedésének üteme 1994-2010 

  1994-2008 1994-2000 2000-2005 2005-2008 2008-2010 

Budapest 3,58% 2,73% 4,78% 3,28% -1,95% 

Pest 5,81% 4,60% 9,13% 2,83% -1,60% 

Közép-Magyarország 4,01% 3,07% 5,66% 3,18% -1,87% 

Ország 2,99% 2,70% 4,17% 1,62% -2,81% 

Budapest nélkül 2,66% 2,69% 3,83% 0,68% -3,32% 

 

Adatok forrása: becslés Magyarország Nemzeti Számlái (KSH) alapján 

 

A GDP növekedési ütemét bemutató táblázatból kiderül, hogy 1994 és 2008 között a 

régió egészének GDP bővülése az országos növekedésnél dinamikusabb volt, 2008 

és 2010 között pedig a visszaesés mértéke volt kisebb, az országos visszaesésnél. 

Mindez elmondható külön Budapestre és Pest megyére is. Utóbbi gazdasági 

növekedésének üteme 2000 és 2005 között volt a legjelentősebb, évente közel 

egytizeddel bővült a GDP, melynél jelentősebb bővülés csupán Komárom-Esztergom 

megyében ment végbe. A folyamat csak részben tekinthető a gazdaság 

szuburbanizációjának, hiszen főleg a Budapest környéki területeket érintette, 

ugyanakkor a főváros gazdasági bővülése is az országosnál intenzívebb volt.  A 

válság okozta visszaesés érezhető volt, de mégis a kevésbé vesztes régiók közé 

tartozik Közép-Magyarország. 
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2001 és 2007 között a régióba érkező egy lakosra jutó beruházások átlagos értéke 

395 ezer forint volt, ami országos értéknél egyharmaddal több. Ugyanakkor 

Budapesten az átlag másfélszerese volt, míg Pest megyében az átlag körüli érték. 

2008 és 2010 között jelentős változások következtek be a beruházások egy főre jutó 

teljesítményértéke tekintetében. 2010-re a 2008-as érték folyó áron csökkent, de a 

csökkenés az országoshoz képest kisebb volt, így az országos és vidék átlagokhoz 

viszonyítva Budapesten és Pest megyében is nőtt az arányszámuk. Ugyanakkor Pest 

megye a vidéki átlag jelentősebb csökkenése ellenére sem éri el annak értékét. 

Ezzel szemben Budapest a beruházások egy főre jutó teljesítményértéke még nőtt is, 

így az már a vidéki átlag duplája. 

 

7.3. ábra: A beruházások egy főre jutó teljesítményértéke (Ft), 2010 

 

Adatok forrása: KSH Stadat - 2012.11.23  

 

A beruházások mellett érdemes a külföldi érdekeltségű cégek egy lakosra jutó 

külföldi tőkéjét és annak alakulását is vizsgálni. Ebből az derül ki, hogy a Közép-

Magyarország régióban már 2000-ben is jelentős volt a külföldi tőke, ennek az 

országos átlaghoz viszonyított aránya kevésbé változott tíz év alatt. Ez azt jelenti, 

hogy a régióban a külföldi érdekeltségű vállalatok egy lakosra jutó külföldi tőkéje 

majdnem 2,7-szeresére nőtt, míg az országos növekedés háromszoros volt. Viszont 

Pest megyében a bővülés ennél jelentősebb volt, így a külföldi tőke fajlagos értéke 

megközelítette az országos átlagot. Budapesten viszont 2000-ben is ez már több 

mint háromszorosa volt, és 2010-ben is még háromszorosa volt, tehát a fővárosba 
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érkező külföldi tőke összegének számbeli növekedése jelentősebb volt, mint a Pest 

megyébe érkező. 

 

7.4.. ábra: A külföldi érdekeltségű vállalatok egy lakosra jutó külföldi tőkéje az 

országos átlag (1,65m Ft) százalékában 

 

Adatok forrása: KSH Stadat – 2012.11.26. 

 

A Bruttó Hozzáadott Érték ágazati szerkezete alapján a legszembetűnőbb az, hogy a 

mezőgazdaságot kivéve az összes ágazat részesedése az országos termelésből 

legalább harmadnyi. A régión belül az ipart kivéve rendkívül egyenlőtlen a Budapest 

és Pest megye közti részesedés megoszlása. Erre legjobb példa a pénzügyi, 

biztosítási tevékenység, melyben Budapest súlya több mint hússzoros Pest 

megyéhez képest, de az üzleti szolgáltatások és az oktatás terén is nagyok az 

aránytalanságok. 

 

7.5. táblázat: A Bruttó Hozzáadott Érték ágazati megoszlása, 2010 

  A C 
B+C+D+

E F 
G+H

+I J K+I L 
M+
N 

O+P+
Q 

R+S+T+
U 

Összes
en 

  Az adott területek részesedése az egyes ágazatok országos össztermeléséből (%) 

Közép-Mo. 7,2 34,3 34,9 41,5 53,7 83,4 74,6 52,5 65,9 46,6 48,8 48,7 

Budapest 1,4 21,0 23,0 26,4 41,2 61,7 71,6 39,6 56,5 40,5 40,4 37,9 

Pest 5,8 13,3 11,9 15,1 12,5 21,8 3,1 13,0 9,4 6,1 8,4 10,8 

  Az egyes gazdasági ágak részesedése az adott terület bruttó hozzáadott értékéből (%) 

Közép-Mo. 0,5 15,5 19,0 3,6 19,3 9,1 7,3 9,6 11,6 17,1 2,9 100 
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Budapest 0,1 12,2 16,1 3,0 19,1 8,6 9,0 9,3 12,8 19,0 3,1 100 

Pest 1,9 27,1 29,3 5,9 20,3 10,7 1,3 10,7 7,5 10,1 2,3 100 

Magyarorsz
ág 3,5 22,0 26,5 4,2 17,5 5,3 4,7 8,9 8,6 17,8 2,9 100 

  Az egyes gazdasági ágak relatív súlya az országos átlag arányában (%)   

Közép-Mo. 15 70 72 85 110 171 153 108 135 96 100 
 Budapest 4 55 61 70 109 163 189 104 149 107 107 
 Pest 54 123 111 140 116 202 28 120 87 57 78 
 Magyarorsz

ág 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
  

Megjegyzés: A= Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat; C= Feldolgozóipar; B+C+D+E= Ipar 

összesen; F= Építőipar; G+H+I= Kereskedelem, szállítás és raktározás, vendéglátás; J= Információ, 

kommunikáció; K= Pénzügyi, biztosítási tevékenység; L= Ingatlanügyek; M+N= Üzleti szolgáltatások; 

O+P+Q= Közigazgatás, oktatás, egészségügyi szolgáltatás; R+S+T+U= Egyéb szolgáltatás 

Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis - 2012.11.21 

 

2008-hoz képest a 2010-es gazdaságszerkezetben a legjelentősebb visszaesés a 

kereskedelem, szállítás és raktározás, vendéglátás nemzetgazdasági ágakban 

történt, de érdekes módon a mezőgazdaság súlya csökkent legjelentősebben. Ennek 

oka az, hogy a legtöbb régióban a mezőgazdaság Hozzáadott Értéke 2008 és 2010 

között jelentőseb nőtt.  Ugyanakkor jelentősen nőtt Pest megyében az információ, 

kommunikáció ágazat súlya és részesedése. 

A régióban székhelyet választó cégek ugyan nem kizárólagosan a régióban 

működnek, ám székhelyválasztásuk egy megfontolt döntés eredménye. Mégis 

érdemesnek tartjuk az itt bejegyzett, az ország legnagyobb nyereségű cégeinek 

listáját. Mivel azonban Budapesten található az első tizenhat legnagyobb vállaltból 

tíz, ezért a két megyére a listát külön közöljük. Budapesten a legnagyobb vállalatok 

fő profilja a gazdasági és pénzügyi szolgáltatások illetve a gyógyszer- és más 

modern ipari ágazatok. Pest megyében pedig inkább az egyéb gazdasági 

szolgáltatás dominál (ezek között érdemes megemlíteni az olajfúró-torony 

bérbeadást). 
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7.6. táblázat: Budapest és Pest megye legnagyobb nyereségű vállalatai, 2010 

Helyezés Cég - Budapest Ágazat 

1 Corning Hungary Adatfeldolgozó Kft. gazdasági szolgáltatás 

3 GE Hungary Kft. elektronikai ipar 

4 OTP Bank Nyrt. pénzügyi szolgáltatás 

5 Mol Nyrt. energiaipar 

7 Magyar Telekom Távközlési Nyrt. távközlés 

8 Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. gyógyszeripar 

10 TCF Hungary Kft. filmterjesztés 

12 sanofi-aventis/Chinoin gyógyszeripar 

13 MacDonald Dettwiler Kft. informatika 

16 Rising Tide Vagyonkezelő Kft. vagyonkezelés 

Helyezés Cég - Pest megye Ágazat 

6 Fibria Trading International Kft. nagykereskedelem 

11 Humantrade/Teva Hungary gyógyszeripar és -nagyker. 

15 Telenor Magyarország Zrt. távközlés 

19 Duna-Dráva Cement Kft. építőanyag-ipar 

34 Hewlett-Packard Kft. nagykereskedelem 

36 Seadrill Hungary Kft. egyéb gazdasági szolg. 

46 Stena DrillMax (Hungary) Kft. egyéb gazdasági szolg. 

48 Diamond Hungary Bérbeadó Kft. egyéb gazdasági szolg. 

61 Stena Tay (Hungary) Kft. egyéb gazdasági szolg. 

69 Ibiden Hungary Kft. autóalkatrész-gyártás 

 

Adatok forrása: CREDITREFORM Kft.- HVG  2011/41 pp.56-70. 

 

A Bruttó Hozzáadott Érték alapján egyértelműen a szolgáltatások dominálnak a 

régióban. Viszont az országos ipari kapacitás egy jelentős hányada is itt található. 

Közép-Magyarország ipari termelési volumenindexének alakulása a 2000-es évek 

második felétől eltérő pályát írt le, mint az országos mutató értéke. Budapest 

esetében az ipari növekedés 2008-ig viszonylag alacsony szintű volt, 2005-ben meg 

is torpant. A 2009 visszaesés viszont nem volt olyan mély, mint az országos, a 2010-

ben indult dinamika viszont megtört 2011-re. Pest megye esetében sokkal kiugróbb 

értékkel találkozhatunk: 2003-ban negyednyi bővülés, de 2006-ban 5%-os 

csökkenés volt. A 2008 utáni években viszont nagyjából együtt mozgott a megye 

volumenindexe Budapest és az országos értékekkel. 
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7.5. ábra: Az ipari termelés volumenindexei (előző év=100%) 

 

Adatok forrása: KSH Stadat - 2012.11.23. 

 

A vizsgált időszakban a régió adta az ország ipari termelésének nagyjából negyedét, 

2001-ben kicsit annál kevesebbet, de 2011-ben már annál többet. Budapesten és 

Pest megyében is megközelítőleg kétszeres volt a bővülés, országos szinten ez 1,8-

szeres volt. 

A vállalkozásdemográfiai mutatók rendelkezésre állnak alacsonyabb területi szintre, 

mivel megyén belül jelentős eltérések, ezeket kistérségi szinten mutatjuk be. 

Elsőként a gazdálkodási forma szerint érdemes vizsgálódni. A kibocsátásban és 

foglalkoztatásban nagyobb súllyal bíró jogi személyiségű vállalkozások sűrűsége 

leginkább a népességszámmal függ össze, így természetesen Budapest 

kistérségében a legmagasabb, az országos átlag két és fészerese ezek sűrűsége. A 

főváros körüli térségekben is magas, az országos átlag másfélszerese a jogi 

személyiségű vállalkozások sűrűsége. Az általában kisebb méretű jogi személyiség 

nélküli vállalkozások gyakorisága a mezőgazdasági jellegű térségekben magasabb, 

ami a régióban a Budapesttől távolabbi kistérségeket jelent, azonban az országos 

átlagot egyedül a Szobi kistérségben éri el ezek sűrűsége. 
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7.6. ábra: Regisztrált vállalkozások 1000 lakosra jutó száma gazdálkodási forma 

szerint, 2010 (100=országos átlag) 

 

Adatok forrása: KSH T-STAR, Erőforrástérkép 2012.11.23. 

 

A GVI 1998 óta félévente készíti el vállalati konjunktúra vizsgálatát. A jelenlegi és 

várható üzleti helyzet és várokozások felmérésére irányuló kérdőívre több ezer 

vállalatvezető válaszol minden alkalommal. Az adatfelvétel a legtöbb évben 

lehetőséget nyújt a komplex mutató megyei értékeinek bemutatására. A Közép-

Magyarország régióban működő vállalkozások üzleti helyzetét és várakozásait egy 

nagyon hullámzó tendencia jellemzi. Budapest esetében 2006-ig egy enyhén romló 

hangulat volt jellemző, ami hirtelen pozitívba csapott át, majd a válság alatt nagyot 

esett, hiszen a főváros kapcsolatai a legerősebbek a globális piacokkal. 2010-ben 

ismét emelkedés, majd utána a komplex mutató hullámzása figyelhető meg. Pest 

megyében a 2000-es évek elején, a nagymértékű GDP növekedés időszakában 

rendkívül pozitív hangulat uralkodott a vállalatvezetők körében. Ennek folyamatos 

csökkenése a válság legmélyebb évében csapott át rendkívül negatívba, majd 

Budapesthez hasonló pályán mozgott a mutató értéke. 
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7.7. ábra: GVI konjunktúra mutató alakulása 

 
 
Adatok forrása: GVI, 2012 
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7.4. Foglalkoztatás és lakossági jövedelmek alakulása 
 
Közép-Magyarország esetében a nagy népességszám mellé kedvező foglalkoztatási 

helyzet járult, így a foglalkoztatottak abszolút számában is jóval megelőzi az ország 

más régióit, ami a gazdasági termelésben betöltött pozícióját is tovább erősítette. 

2000 és 2011 között a foglalkoztatottak száma 70 ezer fővel, a gazdaságilag aktív 

népesség száma pedig mintegy 120 ezer fővel nőtt a régióban. A gyarapodás 

elsősorban Pest megyét érintette, ahol mindemellett az össznépesség számában is 

növekvő tendencia mutatkozott, ezért a foglalkoztatási, és aktivitási arányszámok 

növekedése kisebb bővülést mutat. 2004 óta az aktivitási arány 59% körül stagnált, 

amelyet Budapest meghaladott, Pest megye alulmúlt néhány százalékponttal. A 

gazdasági válság hatását a munkanélküliségi ráta szemlélteti; 2008-ig a ráta értéke 

4-5% körül alakult a régióban, majd két év alatt 9%-ra emelkedett. 2011-es adatok 

szerint Pest megyében csökkenni kezdett a munkanélküliek aránya, ugyanakkor 

Budapesten a probléma egyre nagyobb méretet ölt. 2010 óta a főváros 

munkanélküliségi rátája meghaladja a 9%-ot, ami kedvezőtlenebb helyzetre utal, mint 

Pest megye esetében.  

 

7.7. táblázat: Az aktivitás, a foglalkoztatás, és a munkanélküliség helyzete a Közép-

Magyarországon (2000-2011) 

  Foglalkoztatottak száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Budapest 746 738 741 749 763 762 750 753 748 742 731 737 

Pest 427 439 449 457 463 477 491 497 499 497 498 506 

Közép-Mo. 1173 1178 1190 1206 1226 1239 1241 1249 1247 1239 1229 1243 

Magyarország 3856 3868 3871 3922 3900 3902 3930 3926 3879 3782 3781 3812 

  
           

  

  Munkanélküliek száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Budapest 41 32 29 28 36 38 38 38 33 49 73 78 

Pest 23 21 20 22 23 30 29 24 27 38 47 41 

Közép-Mo. 64 53 49 51 58 67 67 62 60 88 121 119 

Magyarország 264 234 239 245 253 304 317 312 329 421 475 512 

  
           

  

  Gazdaságilag aktív népesség száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Budapest 787 771 769 778 799 800 788 791 781 791 804 815 

Pest 450 460 469 479 486 507 520 520 526 536 546 548 

Közép-Mo. 1237 1231 1239 1256 1285 1306 1308 1311 1307 1327 1349 1362 

Magyarország 4120 4102 4109 4166 4153 4205 4247 4238 4209 4203 4256 4280 
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  Gazdaságilag inaktív népesség száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Budapest 598 595 582 556 515 511 525 530 530 534 532 527 

Pest 360 364 369 374 377 374 376 381 394 400 403 413 

Közép-Mo. 958 959 950 930 892 885 900 911 924 933 935 939 

Magyarország 3660 3670 3653 3579 3568 3517 3475 3481 3502 3487 3431 3396 

  
           

  

  Aktivitási arány (%) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Budapest 56,8 56,4 56,9 58,3 60,8 61 60 59,9 59,6 59,7 60,2 60,7 

Pest 55,5 55,8 56 56,1 56,3 57,5 58,1 57,7 57,2 57,3 57,5 57 

Közép-Mo. 56,4 56,2 56,6 57,5 59 59,6 59,2 59 58,6 58,7 59,1 59,2 

Magyarország 53 52,8 52,9 53,8 53,8 54,5 55 54,9 54,6 54,7 55,4 55,8 

  
           

  

  Foglalkoztatási arány (%) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Budapest 53,9 54 54,8 56,2 58,1 58,2 57,1 57 57 56 54,7 54,9 

Pest 52,7 53,3 53,6 53,5 53,7 54,2 54,8 55,1 54,2 53,2 52,5 52,7 

Közép-Mo. 53,4 53,8 54,4 55,1 56,3 56,6 56,2 56,2 55,9 54,8 53,8 54 

Magyarország 49,6 49,8 49,9 50,6 50,5 50,5 50,9 50,9 50,3 49,2 49,2 49,7 

  
           

  

  Munkanélküliek aránya (%) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Budapest 5,2 4,2 3,7 3,7 4,4 4,7 4,8 4,9 4,3 6,2 9,1 9,6 

Pest 5,1 4,5 4,3 4,7 4,7 5,9 5,6 4,6 5,1 7,2 8,7 7,5 

Közép-Mo. 5,2 4,3 3,9 4 4,5 5,2 5,1 4,7 4,6 6,6 8,9 8,8 

Magyarország 6,4 5,7 5,8 5,9 6,1 7,2 7,5 7,4 7,8 10 11,2 10,9 
 

Adatok forrása: KSH Stadat – 2012.11.23. 

 

Pest megyén belül a foglalkoztatási helyzet leginkább a déli, és a keleti 

kistérségekben problematikus, amit a munkanélküliség tartóssága is szemléltet. A 8. 

táblázat adatai szerint a Ceglédi kistérségben volt legmagasabb a 180 napnál 

hosszabb ideje álláskeresők aránya, az itt tapasztalt 2,8%-os arány az országos 

átlagot (2,3%) is meghaladta. Régiós összevetésben a Dabasi, és a Nagykátai 

kistérségek értéke sem mutat kedvező helyzetet. A tartós munkanélküliség azért 

jelent többlet gondot a munkanélküliségen belül, mert a munkahelyi elvárásokhoz és 

a munkahelyi légkörhöz való alkalmazkodás készsége csorbulhat, ha az 

álláskeresésben eltöltött idő túl hosszú. 
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7.8. táblázat: A tartós munkanélküliek száma és aránya az aktív korú népességen 

belül a Közép-Magyarországon (2012 3. negyedév) 

Kistérségek 

180 napnál 
hosszabb ideje 

regisztrált 
munkanélküliek 
száma 2012. 3. 

negyedév 

Aktív korú (15-60 
éves) népesség 

száma 

180 napnál 
hosszabb ideje 

regisztrált 
munkanélküliek 

aránya 

Szentendrei 276 52018 0,5% 

Ráckevei 731 91861 0,8% 

Pilisvörösvári 356 44632 0,8% 

Dunakeszi 415 50161 0,8% 

Budaörsi 482 55925 0,9% 

Szobi 73 8055 0,9% 

Veresegyházi 232 24945 0,9% 

Váci 495 45137 1,1% 

Budapest 11611 1046503 1,1% 

Gyáli 344 30538 1,1% 

Érdi 808 66757 1,2% 

Gödöllői 878 70842 1,2% 

Monori 901 72007 1,3% 

Aszódi 292 23256 1,3% 

Nagykátai 928 50578 1,8% 

Dabasi 543 29585 1,8% 

Ceglédi 2143 77507 2,8% 

  
  

  

Közép-Mo. 21508 1840307 1,2% 

 

Adatok forrása: TeIR – 2012.11.27. 

 

Az álláskeresők elhelyezkedési lehetőségei képzettségi szintjüktől is függ, és a 

tapasztalatok szerint a magasabb végzettséggel rendelkezők esélyei jobbak. Az 

országos megoszlás szerint az általános iskolai végzettség volt a leggyakoribb az 

álláskeresők körében, és ez hasonlóan van Közép-Magyarország esetében is, ám 

ebben a régióban ez az arány nem kiugróan magas. Főleg Budapesten az 

álláskeresők legmagasabb végzettség szerinti megoszlása egészen egyenletes 

képet mutat, igaz az eltérő középfokú végzettségek gyakorisága között vannak 

különbségek. Pest megyén belül a keleti térségben jelenthet az elhelyezkedésnél 

problémát az alacsony iskolázottság, a Ceglédi, a Nagykátai, az Aszódi és a Dabasi 

kistérségekben a munkanélkülieknek hozzávetőleg 40%-a általános iskolai 

végzettségű, míg felsőfokú végzettséget 3-4%-uk szerzett. A megye nyugati 

térségében a munkanélküliek átlagos képzettségi szintje magasabb, a Budaörsi, a 
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Szentendrei, a Pilisvörösvári, és a Dunakeszi kistérségben az álláskeresők több mint 

10%-a rendelkezik felsőfokú képesítéssel. 

 

7.8. ábra: A regisztrált munkanélküliek megoszlása végzettségük alapján (2012. 3. 

negyedév) 

 

Adatok forrása: TeIR – 2012.11.27 

 

Az életszínvonal területi különbségeit jól megragadó egy főre jutó adóköteles 

személyi jövedelem értékei viszonylag széles skálán mozognak a régión belül. A 

régió kistérségeinek többségében az országos átlagnál magasabb a fajlagos 

jövedelem értéke. Az is megfigyelhető, hogy Budapesttől távolodva egyre csökken a 

jövedelem, a legmagasabb mégis a Budaörsi kistérségben, a legalacsonyabb pedig 

a Nagykátai kistérségben.  
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7.9. ábra: Egy főre jutó adóköteles jövedelem (ezer Ft), 2010 

 

Adatok forrása: NAV, 2012 

 

A jövedelemre vonatkozó képet azonban részben árnyalja a be nem vallott 

jövedelmek nagysága. Regionális szinten ez a teljes jövedelem tizede, míg az 

országos érték 18%. Dunakeszi térségében a rejtett gazdaságból származó 

jövedelem az összes 2%, míg a fővárostól távolabb – Dabas, Nagykáta térségében – 

egyharmad körüli az értéke. 
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7.10. ábra: A rejtett gazdaságból származó jövedelmek aránya (%) 

 

Adatok forrása: GVI, 2012 

 

Az alkalmazásban állók keresetei között jelentős különbségek állnak fent a régión 

belül. Budapesten az országos átlagnál harmaddal nagyobbak a keresetek, Pest 

megyében pedig az kevéssel az átlag alattiak. A kettő közti különbség 2000 és 2010 

között nem változott. 

 

7.9. táblázat: A keresetek szintje Közép-Magyarországon 

  
Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete az országos 

átlag %-ában     

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Közép-
Magyarország 

127,5 126,7 126,4 124,7 124,4 123,8 122,1 121,8 120,9 123,0 123,7 

Budapest 135,5 134,0 134,5 133,1 133,2 132,8 130,8 129,7 129,2 131,2 132,0 

Pest  95,8 98,6 95,2 94,7 95,0 94,0 93,3 95,9 94,2 96,2 97,3 

  
Az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete az országos 

átlag %-ában     

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008 2009 2010 

Közép-
Magyarország 

122,8 121,7 122,5 120,1 118,2 117,7 116,6 116,4 115,3 117,0 117,7 

Budapest 129,5 127,7 129,1 126,6 124,6 124,4 123,2 122,4 121,5 123,1 124,1 

Pest  96,5 98,7 97,0 97,1 96,3 95,5 94,7 97,0 95,3 97,0 97,6 

 

Adatok forrása: KSH Stadat - 2012.11.26 
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7.5. Demográfiai folyamatok 
 
2012-ben a régió népessége 2 millió 985 ezer embert számolt, ami csekély, mintegy 

30 ezer fős népességnövekmény 1990-hez képest. Viszont eltérő pályán mozgott a 

főváros és Pest megye demográfiai helyzete; míg Budapest lakossága 2 millió főről 1 

millió 740 ezer főre zsugorodott, addig Pest megyéé 963 ezerről 1 millió 245 ezerre 

nőtt az elmúlt két évtized alatt. A népességszám változása a főváros 

szuburbanizációjával magyarázható, ami 2007-ig minden évben apasztotta a város 

népességét, az utóbbi években ugyanakkor itt is mutatkozott kismértékű 

népességnövekedés. Ez az újszerű folyamat nem egyedi, hiszen a nyugat-európai 

nagyvárosok fejlődése során is megfigyelhető az a stádium, amikor az elővárosokba 

való kiköltözés mellett a városba irányuló migráció is egyre nagyobb méreteket ölt, 

ezt nevezik reurbanizációnak.  

Pest megye egyedi helyzetű abból a szempontból is, hogy minden kistérségében 

pozitív vándorlási egyenleg jelentkezett, amit elsősorban a fővárosból érkező 

kivándorlóknak lehet köszönni. A vándorlásban az aktív korú népességnek is a 

fiatalabb korosztályai vesznek részt, így a migráció közvetett módon a születések 

számában is gyarapodást eredményezett számos kistérségben. A népesség csupán 

a Ceglédi és a Szobi kistérségben csökkent, ahol az odavándorlásból származó 

nyereséget a természetes népmozgalmi veszteség felülmúlta.  
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7.11. ábra: Közép-Magyarország kistérségeinek tipizálása a népmozgalmi tényezők 

alapján (2001-2010) 

 

Adatok forrása: KSH T-STAR, Erőforrástérkép 2012.11.23. 

 

A népesség teljes száma mellett érdemes figyelmet fordítani annak korszerkezeti 

sajátosságaira is. A korszerkezeti vizsgálatokhoz használható mutatók egyike a 

függőségi ráta, amely az eltartottak (idős, ill. fiatalkorúak) számát az aktív korú 

népességhez viszonyítja. Ennek vizsgálata során arra a következtetésre lehet jutni, 

hogy a kilencvenes évek elejétől a ráta értéke viszonylag magas arányról (77%) 

csökkenni kezdett egészen az ezredforduló éveiig, majd 2003-től a ráta lassú 

növekedése vált jellemzővé. Az országos trendhez viszonyítva Közép-

Magyarországon a függőségi ráta 4-5 évvel hamarabb elérte minimum értékét. A ráta 

értékelésénél figyelembe kell venni, hogy Budapesten az öregedési index 1,5, azaz 

másfélszer több 65 évnél idősebb ember lakja a várost, mint 14 évnél fiatalabb, ezzel 

szemben Pest megye 12 kistérségében a fiatalkorúak száma meghaladja az 

időskorúakét, a Veresegyházi kistérség öregedési indexe (0,6) egy egészen fiatalos 

társadalomról tanúskodik. Megállapítható ezek alapján, hogy Budapest függőségi 

rátájának növekedését elsősorban a 65 évnél idősebb korosztály gyarapodása 

okozta, míg Pest megyében a fiatalkorúak magas aránya áll a növekedés 

hátterében.  
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7.12. ábra: Budapest és Pest megye függőségi rátája (%), 2000 és 2010 között 

 

Adatok forrása: KSH T-STAR, Erőforrástérkép 2012.11.23. 

 

A születéskor várható élettartam jelentősen javult az elmúlt évtizedekben mind 

országos, mind régiós viszonylatban. Pozitív fejleményként értelmezhető, hogy Pest 

megyében a várható élettartam 2011-ben meghaladta az országos átlagot, míg 

1990-ben még alatta maradt. Pest megyén belül a fővárostól délkeleties irányban 

elterülő kistérségekben alacsonyabb a várható élettartam, míg a Budaörsi, a 

Szentendrei, és a Dunakeszi kistérségben magas életkor várható. Megemlítendő, 

hogy Budapesten belül is jelentős különbségek mérhetőek a várható élettartam 

tekintetében a különböző helyzetű kerületek között.  
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7.10. táblázat: A születéskor várható élettartam 

  

férfi                     nő                                        

1990 2001 2011 1990 2001 2011 

Budapest 66,30 69,28 72,48 73,78 76,52 78,92 

Pest  63,81 68,68 71,84 73,33 76,54 78,37 

Közép-Magyarország 65,47 69,10 72,25 73,66 76,53 78,73 

Magyarország 65,13 68,15 70,93 73,71 76,46 78,23 

 

Adatok: KSH Stadat – 2012.11.23. 

 

Az alábbi térkép jól szemlélteti az országos és regionális különbségeket, mely szerint 

Észak-Magyarország, az Alföld keleti része, valamint Dél-Dunántúl nyugati része 

relatíve rossz, míg a nagyvárosi térségek, Budapest környéke, a balatoni térség és a 

nyugati határszél jó kilátásokkal rendelkezik az életkort tekintve.  

 

7.13. ábra: A születéskor várható átlagos élettartam kistérségi különbségei, 2008 

 

Adatok forrása: KSH, 2010 

 

A 15 évnél idősebb népesség képzettségi helyzete szintén a közép-magyarországi 

régióban a legkedvezőbb. Az érintett korosztályokat vizsgálva Budapesten minden 
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negyedik ember rendelkezik felsőfokú képesítéssel, és nagyjából ugyanekkora 

tömeget képeznek az általános iskolai végzettséggel rendelkezők is. Az ország 

egyetlen megyéjében nem volt ennyire magas a felsőfokú végzettségűek, és ennyire 

alacsony az alapvégzettségűek aránya. Pest megyében sem bontakozik ki ehhez 

fogható iskolázottsági megoszlás; a felsőfokú végzettséggel a lakosság 12%-a 

rendelkezik, ugyanakkor 39%-a nem folytatta tanulmányait az általános iskolát 

követően. Az országos viszonyokhoz hasonlóan a megye községeiben jellemző a 

népesség aluliskolázottsága.  

 

7.11. táblázat: A 15 éves, és annál idősebb népesség befejezett iskolai végzettség 

szerinti megoszlása (2005) 

  Általános iskolai végzettség  
Középiskolai 
végzettség 

Felsőfokú 
végzettség 

  

1. 
évfolyamot 

sem 
végezte el 

1–7. 
évfolya

m 

8.évfoly
am 

érettségi 
nélkül, 

szakmai 
oklevéllel 

érettségi
vel 

  

Budapest 0,2% 3,9% 23,5% 10,5% 36,9% 25,0% 

Pest megye 0,4% 6,8% 31,6% 19,8% 29,2% 12,3% 

Településrangsor szerint: 
     

  

városok Budapest nélkül 0,3% 5,8% 29,9% 18,7% 30,8% 14,4% 

községek 0,6% 8,1% 33,6% 21,1% 27,1% 9,5% 

  
     

  

Közép-Magyarország 0,3% 5,0% 26,6% 14,1% 33,9% 20,0% 

Magyarország 0,5% 7,8% 32,1% 18,7% 27,8% 13,0% 

 

Adatok forrása: Mikrocenzus, 2005 
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8. Nyugat-dunántúli régió 

8.1. Összefoglalás 
 
A Nyugat-dunántúli régió a sikeres gazdasági szerkezetváltás eredményeként – a 

fővárost is magába foglaló Közép-Magyarországot leszámítva – az ország 

legfejlettebb térsége. Ez azonban nem egységesen oszlik meg a régió megyéiben, 

egy enyhe észak-déli fejlettségi lejtő figyelhető meg a régióban. A legjelentősebb 

adottsága maga a régió fekvése – Bécs és az európai gazdasági magterület 

közelsége. 

Ez az ország legnagyobb településsűrűségű területe, ám ebben is megfigyelhető az 

észak-dél különbség. A megyék jó elérhetőségét nagyban befolyásolja az M1-es és 

az M7-es autópálya. Ezek azonban nem érintik Vas megyét, ami azon kevés 

térségek egyike az országban, melyen nem halad át gyorsforgalmi út. 

Az országos átlaggal megegyezik a régió egy lakosra jutó GDP értéke, azonban 

megyei bontásban egy kisebb észak-dél ellentét figyelhető meg. Győr-Moson-Sopron 

megyében jóval az átlag fölötti a fajlagos GDP, viszont Vasban egy folyamatos, 2000 

óta tartó pozícióvesztés figyelhető meg, 2010-ben már szinte Zala megye szintjére 

esett vissza az országos átlaghoz képest. Zala megyében ugyan a legalacsonyabb 

az egy lakosra jutó GDP a régión belül, országos összevetésben azonban a hetedik, 

tehát inkább a közepesen fejlett megyékhez tartozik. 

A rendszerváltozás óta enyhén csökkent a régió népessége, a természetes fogyást 

főleg Győr-Moson-Sopron és Vas megyében ellensúlyozta a bevándorlás. A 

foglalkoztatottak aránya magasabb az országosnál, 57% körüli mindhárom 

megyében, ez pedig Közép-Magyarországhoz és Közép-Dunántúlhoz hasonló érték. 

A munkanélküliek és tartósan munkanélküliek aránya is jóval alacsonyabb az 

átlagnál – Győr-Moson-Sopron megyében a legalacsonyabb az egész országban. A 

lakosság képzettség szerinti megoszlása hasonló a régió mindhárom megyéjében, 

amely alapján a községek lényeges elmaradást mutatnak mind régiós, mind 

országos összehasonlításban. 

A lakossági jövedelem alapján is kirajzolódik egy észak-dél lejtő, amit részben 

ellensúlyoz az, hogy a rejtett gazdaságból származó jövedelmek délen, főként Zala 

megyében magasabbak. 
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8.2. Településszerkezet, elérhetőség 
 
A Nyugat-Dunántúl hazánk nyugati határvidékén terül el, Győr-Moson-Sopron, Vas, 

és Zala megye alkotja. A régió 655 településén 993 ezer fő lakott 2012-ben. 

Településeinek 54%-a ötszáz főnél kisebb lakosságú aprófalu, míg az 5 ezer főnél 

népesebb települések aránya csupán 3%. Megfigyelhető, hogy az aprófalvakon belül 

is a 200 főnél kisebb népességűek Zalában jellemzőek, míg Vas megyében, illetve 

Győr-Moson-Sopron megye bizonyos vidékein a 200-500 lelkes kisközségek 

dominálnak. Népessége, és településhálózati jellemzői a Dél-Dunántúlhoz teszik 

hasonlatossá, azonban Nyugat-Dunántúl társadalmi és gazdasági mutatói 

kedvezőbb helyzetről tanúskodnak, ami előnyös földrajzi fekvésének köszönhető.  

A régió városhálózatának érdekessége, hogy öt megyei jogú várost számlál, 

ugyanakkor a középvárosi szint igencsak hiányos. 

 

8.1. táblázat: Településnagyság-kategóriák Nyugat-Dunántúlon és megyéiben 

    Településnagyság-kategóriák (fő) 

  
  <200 

200-
500 

500-
1e 

1e-
2e 

2e-
5e 

5e-
10e 

10e-
20e 

20e-
50e 50e< n 

Nyugat-
Dunántúl 

településszám 
(db) 142 209 149 92 45 5 6 3 4 655 

régión belüli 
eloszlás (%) 21,7 31,9 22,7 14,0 6,9 0,8 0,9 0,5 0,6 100 

országos 
részesedés (%) 36,1 30,1 22,2 14,6 9,5 3,8 7,1 7,3 21,1 20,9 

Győr-
Moson-
Sopron 

településszám (db) 18 40 44 45 28 2 2 1 2 182 

megyén belüli 
eloszlás (%) 9,9 22,0 24,2 24,7 15,4 1,1 1,1 0,5 1,1 100 

országos 
részesedés (%) 4,6 5,8 6,5 7,1 5,9 1,5 2,4 2,4 10,5 5,8 

Vas 

településszám (db) 41 93 51 16 9 1 4 0 1 216 

megyén belüli 
eloszlás (%) 19,0 43,1 23,6 7,4 4,2 0,5 1,9 0,0 0,5 100 

országos 
részesedés (%) 10,4 13,4 7,6 2,5 1,9 0,8 4,8 0,0 5,3 6,9 

Zala 

településszám (db) 83 76 54 31 8 2 0 2 1 257 

megyén belüli 
eloszlás (%) 32,3 29,6 21,0 12,1 3,1 0,8 0,0 0,8 0,4 100 

országos 
részesedés (%) 21,1 11,0 8,0 4,9 1,7 1,5 0,0 4,9 5,3 8,2 

 

Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis – 2012.11.23 

 

A régió három megyéje közül területében és népességszámában Győr-Moson-

Sopron megye emelkedik ki, míg Vas és Zala hasonló méretekkel rendelkezik. A 

régió legnépesebb, egyben az ország 6. legnagyobb városa Győr, a régió 
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északkeleti szegletében fekszik. A város gépipara évszázados történelmi múltra 

tekint vissza, amelyet a rendszerváltást követően a városba érkezett külföldi 

beruházások csak megerősítettek. A kedvező gazdasági és munkaerő-piaci 

környezet az odavándorlók számának gyarapodását okozta, a város lakossága 

2012-ben meghaladta a 131 ezer főt. A megye második legnagyobb városa Sopron, 

amely a megye aprófalvakkal és kisvárosokkal jellemezhető nyugati felének egyetlen 

nagyvárosa, 61 ezer fős lakosságszáma Zalaegerszegével közel azonos. Sopron és 

Győr közötti 90 km hosszú szakaszon két központi jelleggel bíró kisváros található; 

Kapuvár és Csorna, lakosságuk 10-12 ezer fő között mozgott. A megye 

városhálózatának fontos eleme továbbá Mosonmagyaróvár, amely 32 ezer főt 

számláló lakosságával a régió középvárosainak egyike. Vas megye székhelye 

Szombathely, az ország 10. legnagyobb városa (79 ezer lakos). Szombathely a 

megyén belül kiváló közlekedésföldrajzi helyzettel bír, ugyanakkor még nincs 

közvetlen kapcsolata az országos autópálya-hálózatra. A megye további alközpontjai 

kisebb népességet koncentrálnak; Sárváron 15 ezren élnek, Kőszegen és 

Körmenden hozzávetőleg 12 ezren, míg Szentgotthárd 9 ezer ember otthona. Vas 

megye további 6 városában a lakosságszám nem éri el az 5 ezer főt. Zala megye két 

pólusaként két megyei jogú városa tartható számon: Zalaegerszeg és Nagykanizsa. 

A megyeszékhely a térség északi részén, míg Nagykanizsa Dél-Zalában fejt ki 

térformáló hatást. A megye országos léptékű középvárosaként Keszthely tartható 

számon 20 ezer fős lakosságával, amely a megye keleti felét látja el városi 

funkcióival. Zala megye közlekedési infrastruktúrájának unikális eleme a Sármelléki 

Nemzetközi Repülőtér, amely a térség elérhetőségét egy újszerű eszközzel 

gyarapítja, személyforgalma a Balaton-régió valamint a megye gyógyfürdőinek (pl. 

Hévíz, Zalakaros) turizmusához kapcsolódik, és erősen szezonális jelleget mutat.  

A régió közúti elérhetőségi viszonyai Zala megyében jelentős javulást mutattak az 

M7-es autópálya, illetve az M70 gyorsforgalmi út megépülésével. Ezen kívül Győr-

Moson-Sopron megyének az M1-hez közel fekvő kistérségeire jellemzőek kedvező 

elérhetőségi adottságok. Azonban a Sopron-Fertődi kistérség, valamint egész Vas 

megye továbbra is távol fekszik a gyorsforgalmi hálózat elemeitől. Vas megye az 

ország azon megyéinek egyike, ahol még nem épült autópálya. Mindamellett a 

megyeszékhely megközelítéséhez Vas megye kistérségei jellemzően kedvező 

adottságokkal bírnak; csupán a Szentgotthárdi kistérségből szükséges egy óra a 

Szombathelyre való bejutáshoz. Győr-Moson-Sopron megyében a Sopron-Fertődi, 
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Zala megyében a Letenyei és a Zalakarosi kistérségtől esik legtávolabb a 

megyeközpont.  

 

8.1. ábra: Legközelebbi gyorsforgalmi csomópont elérésének átlagos ideje a Nyugat-

Dunántúl kistérségeiről 

 

Adatok forrása: TeIR – 2012.11.27 

 

8.2. táblázat: Gyorsforgalmi-csomópont elérhetőség, illetve megyeszékhely 

elérhetőség átlagos értéke a Nyugat-Dunántúl kistérségeiben 

Kistérségek 

Elérhetőség 

Gyorsforgalmi csomópont Megyeszékhely 

(perc) (perc) (perc) (perc) 

2007 2011 2011-2007 2011 

Szombathelyi 89 89 0 4 

Győri 7 2 -5 5 

Zalaegerszegi 51 53 2 6 

Kőszegi 92 92 0 24 

Pacsai 34 40 6 27 

Téti 21 21 0 28 

Csepregi 77 74 -3 29 

Pannonhalmi 42 18 -24 29 

Sárvári 76 76 0 31 

Körmendi 69 63 -5 33 

Mosonmagyaróvári 9 8 0 34 

Zalaszentgróti 42 47 5 35 

Vasvári 70 73 3 35 

Csornai 25 26 1 39 
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Hévízi 21 26 4 44 

Lenti 20 18 -1 44 

Celldömölki 69 71 3 47 

Keszthely-Hévízi 20 25 4 51 

Őriszentpéteri 51 47 -4 55 

Nagykanizsai 11 4 -8 55 

Kapuvári 42 41 -2 55 

Zalakarosi 23 22 -1 58 

Letenyei 8 6 -2 58 

Szentgotthárdi 72 65 -7 60 

Sopron-Fertődi 72 74 2 88 

 

Adatok forrása: TeIR – 2012.11.27 

 

A Nyugat-Dunántúlon az országos trendekkel ellentétben növekedett a 

vasútsűrűség, Közép-Magyarország után itt jellemző a legjobb vasúti ellátottság. A 

térség vasúthálózatában pozitív változás állt be 2010-ben is, amikor a Pápa-Csorna 

vonalon újra beindult a személyszállítás. A régió egyes vasútvonalai a GySEV 

kezelésében vannak.  

 

8.3. táblázat: Vasútvonalak hossza Nyugat-Dunántúlon (2007-2011) 

  

2007 2011 

országos 
építésű normál 
nyomtávú (km) 

ebből: 
vasútsűrűség 
(km/100km

2
) 

országos 
építésű normál 
nyomtávú (km) 

ebből: 
vasútsűrűség 
(km/100km

2
) működtetett 

vonalhossz 
működtetett 
vonalhossz 

Győr-Moson-Sopron 306 285 6,8 437 432 10,3 

Vas 303 303 9,1 453 453 13,6 

Zala 267 267 7,1 291 291 7,7 

Nyugat-Dunántúl 875 855 7,5 1181 1176 10,4 

 

Adatok forrása: KSH Stadat – 2012.11.25 
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8.3. Gazdasági folyamatok 
 
2010-ben a régióban keletkezett az országos GDP egytizede, az egy főre eső GDP 

értéke pedig megközelítőleg 2,7 millió Ft volt, ami megegyezik az országos átlaggal. 

Mindkét mutató esetében a Nyugat-Dunántúl a második a régiók közül, ezek alapján 

pedig az ország gazdaságilag fejlett területei közé sorolható. 

 
8.2. ábra: Egy lakosra jutó GDP (az országos átlag százalékában)* 

 

Megjegyzés: Az adatok időbeli összehasonlítása csak korlátozottan lehetséges a módszertani 

változások okán 

Adatok forrása: 1994: TeIR, 1995-1999: Teáor '03, KSH Tájékoztatási adatbázis, 2000-2010: Teáor 

'08 KSH Stadat - 2012.11.21. 

 
A régió egészének gazdasági pozíciója 1994-ről és 2010-re gyakorlatilag nem 

változott. Mégis a régió fejlettségi pályája az országos átlag 115 és 95%-a között 

mozgott. 1994-től egy dinamikus bővülés jellemezte a GDP fajlagos növekedését, 

ami az ezredforduló után az országos átlag növekedéséhez képest lelassult, a 

mélypontot 2009-ben érte el, 2010-ben érte el az országos átlag szintjét ismét. 1994-

ben még mindhárom megye az országos egy lakosra jutó GDP átlaga körüli értékkel 

rendelkezett, ezt látványosan és tartósan csak Győr-Moson-Sopron gazdasági tudta 

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Vas Zala



199 

felülmúlni, így 2010-ben már az átlag 1,2-szerese a fajlagos GDP értéke. Ezzel 

szemben Vas és Zala megye értékei az átlag 80-85%-ára estek vissza, tehát relatív 

pozíciójukból veszítettek. Ráadásul Vas megye esetében 2000-ig növekedésében 

Győr-Moson-Sopronhoz hasonló dinamika volt jellemző, ez után következett be a 

kisebb stagnálásokkal, de tartós és jelentős relatív pozícióvesztés. 

Budapestet kiemelve az összehasonlításból, csupán a 19 megye értékét vizsgálva a 

régió mindhárom megyéjében magasabb az egy főre jutó GDP értéke az átlagnál, 

Győr-Moson-Sopron megyében annak 1,6-szerese. 

A válság hatására a GDP fajlagos értéke erőteljesebben csökkent a régióban, de 

2010-ben már az országosnál nagyobb fellendülés volt tapasztalható. Zala megye 

esetében a válság és fellendülés hatásai megegyeztek az országos visszaeséssel és 

növekedéssel, így ott a relatív pozícióban nem történt változás. 

Az 1994 és 2010 között, a következő szakaszokat érdemes vizsgálni a GDP megyei 

volumenéhez kapcsolódóan: 1994-2000, 2000-2005, 2005-2008 és végül a 2008 

utáni éveket. 

 

8.3. táblázat: A GDP évi átlagos növekedésének üteme 1994-2010 

  1994-2008 1994-2000 2000-2005 2005-2008 2008-2010 

Győr-Moson-Sopron 4,14% 7,38% 1,21% 2,71% 0,38% 

Vas 1,56% 3,98% 0,61% -1,57% -3,68% 

Zala 1,96% 1,20% 4,32% -0,38% -3,21% 

Nyugat-Dunántúl 2,89% 4,85% 1,80% 0,87% -1,44% 

Ország 2,99% 2,70% 4,17% 1,62% -2,81% 

Budapest nélkül 2,66% 2,69% 3,83% 0,68% -3,32% 

 

Adatok forrása: becslés Magyarország Nemzeti Számlái (KSH) alapján 

 

A GDP növekedési ütemét bemutató táblázatból kiderül, hogy 1994 és 2000 között a 

régió egészének GDP bővülése az országos növekedésnél dinamikusabb volt, 2000 

és 2008 között pedig annál jóval lassabb. A régió megyéi közül Győr-Moson-Sopron 

megye gazdasági növekedése volt a legerőteljesebb, egyedül 2000 és 2005 között 

maradt el az országos átlagtól. Zala megyében viszont pont ez volt a látványos 

növekedés időszaka. 2005-től kezdve azonban Zala és Vas megye gazdasága is 

problémákkal küzdött, a GDP csökkenése volt tapasztalható. A válság hatására 

pedig e két megyében az országos átlagnál is nagyobb bolt a visszaesés. Győr-
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Moson-Sopron megyében is csökkent a fajlagos GDP 2009-ben, a 2010-es 

felélénkülés azonban ezt ellensúlyozta, ezzel az egyedüli olyan megye az 

országban, ahol a 2008 és 2010 közötti időszak GDP változása összességében 

pozitív. 

2001 és 2007 között a régióba érkező egy lakosra jutó beruházások átlagos értéke 

305 ezer forint volt, ami az országos átlag értékénél kevéssel magasabb. Megyei 

szinten vizsgálva Győr-Moson-Sopron és Vas megye értéke ennél kicsivel több, Zala 

megyében pedig az országos átlag alatti. 

2008 és 2010 között jelentős változások következtek be a beruházások egy főre jutó 

teljesítményértéke tekintetében. 2009-ben a régió összes megyéjében csökkent az 

érték, Zala és Vas megye esetében az országos átlag háromnegyedére, Győr-

Moson-Sopronban pedig az átlag körüli értékre. 2010-ben a fellendülés viszont Zala 

megyét nem érintette, a beruházások fajlagos értéke még tovább csökkent, Vasban 

és Győr-Moson-Sopronban viszont nőtt, így javítva a régióra jellemző értéket. 

 

8.3. ábra: A beruházások egy főre jutó teljesítményértéke (Ft), 2010 

 

Adatok forrása: KSH Stadat - 2012.11.23  

 

A beruházások mellett érdemes a külföldi érdekeltségű cégek egy lakosra jutó 

külföldi tőkéjét és annak alakulását is vizsgálni. Ebből az derül ki, hogy a Nyugat-

Dunántúl régióban már 2000-ben is jelentős volt a külföldi tőke, ennek jelenléte 

tovább nőtt tíz év alatt. A külföldi érdekeltségű vállalatok egy lakosra jutó külföldi 

tőkéje három és félszeresére nőtt a Nyugat-Dunántúlon, míg az országos növekedés 
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csupán háromszoros volt. Azonban ez a régión belül egyenlőtlenül oszlik meg, Győr-

Moson-Sopronban a bővülés több mint négyszeres volt, ezzel szemben Vas és Zala 

megyében csupán kétszeres volt. Ennek megfelelően az országos átlaghoz 

viszonyítva, a külföldi tőke nagyságát jellemző mutat értéke csökkent e két 

megyében. Vas megye tekintetébe még ennek ellenére több az egy főre jutó külföldi 

tőke, mint a vidéki átlag, Zala megyében viszont annál jóval alacsonyabb. 

 

8.4. ábra: A külföldi érdekeltségű vállalatok egy lakosra jutó külföldi tőkéje az 

országos átlag (1,65m Ft) százalékában 

 

Adatok forrása: KSH Stadat – 2012.11.26. 

 

A Bruttó Hozzáadott Érték ágazati szerkezete alapján a legszembetűnőbb az ipar, 

azon belül is főként a feldolgozóipar relatív nagy súlya, a régióban állították elő a 

feldolgozóipari termékek értékének több mint hatodát. A régió mindhárom 

megyéjében jóval magasabb az ágazat részesedése, mint az országos átlag, Győr-

Moson-Sopronban pedig a Bruttó Hozzáadott Érték közel fele a feldolgozóiparban 

keletkezett. 

A feldolgozóipar mellett az egyetlen, hasonlóan jelentős ágazat az építőipar. 

Feltűnően alacsony viszont az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág 

szerepe a régió értéktermelésében. Feltűnően alacsony viszont az információ, 

kommunikáció nemzetgazdasági ág szerepe a régió értéktermelésében. 
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8.4. táblázat: A Bruttó Hozzáadott Érték ágazati megoszlása, 2010 

  A C 
B+C+D+

E F 
G+H

+I J K+I L 
M+
N 

O+P+
Q 

R+S+T+
U 

Összes
en 

  Az adott területek részesedése az egyes ágazatok országos össztermeléséből (%) 

Ny.-
Dunántúl 13,0 17,9 16,2 10,3 8,3 3,1 4,6 8,7 6,4 7,5 9,9 10,0 

Győr-M.-S. 5,7 11,0 9,9 4,7 3,9 1,9 2,6 4,4 3,3 3,5 4,7 5,4 

Vas 3,6 3,5 3,1 2,7 1,9 0,6 1,0 2,1 1,6 1,9 2,7 2,2 

Zala 3,7 3,4 3,1 2,8 2,5 0,6 1,1 2,2 1,5 2,1 2,5 2,4 

  Az egyes gazdasági ágak részesedése az adott terület bruttó hozzáadott értékéből (%) 

Ny.-
Dunántúl 4,6 39,5 43,0 4,4 14,6 1,6 2,2 7,8 5,5 13,4 2,9 100 

Győr-M.-S. 3,8 45,2 48,9 3,8 12,8 1,8 2,3 7,3 5,2 11,6 2,6 100 

Vas 5,7 34,6 37,5 5,2 14,7 1,4 2,1 8,5 6,2 15,1 3,6 100 

Zala 5,5 31,1 34,9 5,0 18,5 1,4 2,1 8,0 5,6 15,8 3,1 100 

Magyaro. 3,5 22,0 26,5 4,2 17,5 5,3 4,7 8,9 8,6 17,8 2,9 100 

  Az egyes gazdasági ágak relatív súlya az országos átlag arányában (%)   

Ny.-
Dunántúl 131 179 163 103 83 31 46 87 64 75 100 

 Győr-M.-S. 107 206 185 89 73 35 48 82 61 65 87 
 Vas 161 157 142 123 84 27 44 96 72 85 124 
 Zala 156 141 132 119 106 27 45 90 65 89 105 
 Magyaro. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
  

Megjegyzés: A= Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat; C= Feldolgozóipar; B+C+D+E= Ipar 

összesen; F= Építőipar; G+H+I= Kereskedelem, szállítás és raktározás, vendéglátás; J= Információ, 

kommunikáció; K= Pénzügyi, biztosítási tevékenység; L= Ingatlanügyek; M+N= Üzleti szolgáltatások; 

O+P+Q= Közigazgatás, oktatás, egészségügyi szolgáltatás; R+S+T+U= Egyéb szolgáltatás 

Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis - 2012.11.21 

 

2008-hoz képest a 2010-es gazdaságszerkezetben a válság okozta visszaesések a 

többi régióhoz képest kevéssé látszódnak. Győr-Moson-Sopron megyében a két év 

alatt érezhetően bővült a feldolgozóipar és a mezőgazdaság. Vas és Zala megyében 

a válság jobban éreztette a hatását, ám az ipari növekedés e megyékben is 

megfigyelhető. A legnagyobb visszaesés a kereskedelem, szállítás és raktározás, 

vendéglátás ágazatokat érintette. 

A régióban székhelyet választó cégek ugyan nem kizárólagosan a régióban 

működnek, ám székhelyválasztásuk egy megfontolt döntés eredménye. Mégis 

érdemesnek tartjuk az itt bejegyzett, az ország legnagyobb nyereségű cégeinek 

listáját. Ebből az derül ki, hogy a nagyvállalatok többsége Győr-Moson-Sopron és 

Vas megyébe települt, Zalába egyik sem. Ezek fő profilja az autóalkatrész-gyártás, 

elektronika és az energetika. 
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8.5. táblázat: A Nyugat-Dunántúl régió legnagyobb nyereségű vállalatai, 2010 

Helyezés Cég Ágazat Megye 

2 Audi Hungaria Motor Kft. autógyártás Győr-Moson-Sopron 

37 LuK Savaria Kuplunggyártó Kft. autóalkatrész-gyártás Vas 

42 Belron Hungary Kft. egyéb gazdasági szolg. Vas 

45 Linde Gáz Magyarország Zrt. vegyipar Vas 

65 Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. energiaszolgáltatás Győr-Moson-Sopron 

67 LSI Logic Hungary Kft. vagyonkezelés Vas 

70 E.On Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. energiaszolgáltatás Győr-Moson-Sopron 

93 Epcos Kft, elektronikai ipar Vas 

102 Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft. fémfeldolgozás Győr-Moson-Sopron 

137 BOS Automotive Products autóalkatrész-gyártás Győr-Moson-Sopron 

 

Adatok forrása: CREDITREFORM Kft.- HVG  2011/41 pp.56-70. 

 

A Bruttó Hozzáadott Érték és a vállalati szerkezet megvizsgálása alapján 

kijelenthető, hogy alapján megállapítható, hogy régióban kiemelt szerepe van az 

iparnak, az országos ipari kapacitás jelentős hányada települt a régióba. A régió ipari 

termelési volumenindexének alakulása hasonló pályát írt le, mint az országos mutató 

értéke. Ez az állítás a régió megyéi közül azonban egyedül Győr-Moson-Sopron 

megyére igaz. Vas megyében például 2004-től kezdve az ipart termelés inkább csak 

stagnálni tudott, Zala megyében pedig jelentősen csökkent az ipari termelés ebben 

az időszakban. A válság miatti visszaesés a régióban jelentősebb volt, mint az 

országos, de 2010-ben és 2011-ben a növekedés volt dinamikusabb. Ezzel is 

magyarázható, hogy Bruttó Hozzáadott Érték esetében az ipar részesedése 2008 és 

2010 között bővült, és Győr-Moson-Sopron megye fajlagos GDP-je is nőtt. 
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8.5. ábra: Az ipari termelés volumenindexei (előző év=100%) 

 

Adatok forrása: KSH Stadat - 2012.11.23. 

 

2001-ben a régió adta az ország ipari termelésének 19%-át, ami 2011-re egy hatodra 

csökkent. A részesedés csökkenése a Nyugat-Dunántúl mindhárom megyéjére 

jellemző. Győr-Moson-Sopron részesedése csupán fél százalékponttal csökkent, ám 

még így is egytized feletti. Zala és Vas megy ipari részesedése egy egész 

százalékponttal csökkent, mely folyamat mélypontja 2007-re tehető, mettől kezdve 

valamelyest nőni tudott a részesedés. 

A vállalkozásdemográfiai mutatók rendelkezésre állnak alacsonyabb területi szintre, 

mivel megyén belül jelentős eltérések, ezeket kistérségi szinten mutatjuk be. 

Elsőként a gazdálkodási forma szerint érdemes vizsgálódni. A kibocsátásban és 

foglalkoztatásban nagyobb súllyal bíró jogi személyiségű vállalkozások sűrűsége 

leginkább a népességszámmal függ össze, emellett az idegenforgalmi szempontból 

jelentős térségek is magas értékkel rendelkeznek. Előbbire jó példa a megyei jogú 

városok pl.: Győr, Sopron, Szombathely, másodikra a Balatonhoz és fürdőkhöz 

kapcsolódó pl.: Keszthely, Hévíz térségek. Az általában kisebb méretű jogi 

személyiség nélküli vállalkozások gyakorisága a mezőgazdasági jellegű és részben 

szintén a turizmus által érintett térségekben magasabb az országos átlagnál. 
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8.6. ábra: Regisztrált vállalkozások 1000 lakosra jutó száma gazdálkodási forma 

szerint, 2010 (100=országos átlag) 

 

Adatok forrása: KSH T-STAR, Erőforrástérkép 2012.11.23. 

 

A GVI 1998 óta félévente készíti el vállalati konjunktúra vizsgálatát. A jelenlegi és 

várható üzleti helyzet és várokozások felmérésére irányuló kérdőívre több ezer 

vállalatvezető válaszol minden alkalommal. Az adatfelvétel a legtöbb évben 

lehetőséget nyújt a komplex mutató megyei értékeinek bemutatására. A Nyugat-

Dunántúl régióban működő vállalkozások üzleti helyzetét és várakozásait egy 

időnként átmenetileg javuló, de összességében romló tendencia jellemzi. A komplex 

mutató értéke a régió megyéiben az országos átlag felett alakult, a válság hatására 

egyedül Vas megyében esett drasztikusan értéke, de ezt 2010-től felváltotta egy 

pozitív hangulatot mutató tendencia. Ezzel szemben Győr-Moson-Sopron és Zala 

megyében a dinamikus 2010-es év után egyre negatívabb hangulat jellemzi a 

vállalatvezetők gondolkozását. 
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8.7. ábra: GVI konjunktúra mutató alakulása 

 
 
Adatok forrása: GVI, 2012 
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8.4. Foglalkoztatás és lakossági jövedelmek alakulása 
 
A Nyugat-Dunántúl foglalkoztatási szempontból az ország szerencsésebb térségei 

között tartható számon, hiszen munkanélküliségi rátája az elmúlt évtized folyamán 

jellemzően 4-6% között ingadozott, a gazdasági válságot követő években is „csak” 

9% környékén tetőzött, 2011-re pedig 7%-ra zsugorodott, ami az országos értéknél 

messze kedvezőbb. Ugyanakkor az alacsony munkanélküliség mellé magas aktivitás 

párosult, a legjobb években a régiós arányszám megközelítette az 59%-ot. Az 

átlagosnál magasabb aktivitás és az alacsony munkanélküliség eredőjeként a 

foglalkoztatási arány is kedvezőnek bizonyult az ezredforduló óta eltelt időszakban. 

Azonban fontos megjegyezni, hogy a 2008. évi válság a Nyugat-Dunántúl 

gazdaságának teljesítőképességét jelentősen visszavetette, ami a foglalkoztatási 

arány visszaesésében érhető utol; 2007 és 2010 között az arányszám közel 4 

százalékpontot zuhant.  

A régió megyéi közül évekig Vas megye foglalkoztatási helyzete tűnt a 

legkedvezőbbnek; az aktivitási ráta több évben felülmúlta a 60%-ot, azonban 2005-

től növekedő tendenciát vett az álláskeresők aránya, a gazdasági válság hatására 

két évig a 10%-ot is meghaladta. Pozitív fejlemény, hogy 2011-ben a megye 54%-os 

foglalkoztatási aránya a legjobb értéket mutatta szomszédos megyék értékeivel 

összehasonlítva. Győr-Moson-Sopron megye mutatói kiegyensúlyozottabb helyzetről 

tanúskodnak, a foglalkoztatási arány ebben a megyében esett vissza a legkisebb 

mértékben a gazdasági válság következtében, de a munkanélküliségi ráta 

növekedése is enyhe volt. Ugyanakkor Zala megyében 2008 és 2010 között a 

legtöbb foglalkoztatási mutató értéke romlott, ami szerint a megye gazdasága 

feltehetően érzékenyebben reagált a válság hatásaira. 2011-ben az adatok szerint 

egy konszolidáltabb helyzet mutatkozott, ami azonban nem változtatott régión belüli 

pozícióján.  

 

8.6. táblázat: Az aktivitás, a foglalkoztatás, és a munkanélküliség helyzete a Nyugat-
Dunántúlon (2000-2011) 

  Foglalkoztatottak száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Győr-M.-S. 184 184 190 185 182 186 187 193 191 189 190 187 

Vas 120 117 119 120 115 112 113 114 110 103 104 109 

Zala 127 129 127 122 127 128 128 127 124 117 111 116 
Nyugat-
Dunántúl 431 430 436 426 425 426 428 434 425 409 404 412 

Magyaro. 3856 3868 3871 3922 3900 3902 3930 3926 3879 3782 3781 3812 
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  Munkanélküliek száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Győr-M.-S. 8 8 8 6 7 8 8 7 7 13 14 13 

Vas 6 6 6 7 7 10 9 8 6 12 12 8 

Zala 5 4 5 8 6 9 9 7 9 14 15 12 
Nyugat-
Dunántúl 19 19 18 21 21 27 26 23 22 39 41 33 

Magyaro. 264 234 239 245 253 304 317 312 329 421 475 512 

  
           

  

  Gazdaságilag aktív népesség száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Győr-M.-S. 192 192 197 191 190 194 195 200 198 201 204 200 

Vas 126 124 125 126 123 122 123 122 117 115 116 117 

Zala 132 134 132 129 133 136 137 135 132 131 126 128 
Nyugat-
Dunántúl 450 449 455 446 445 452 454 457 447 447 445 445 

Magyaro. 4120 4102 4109 4166 4153 4205 4247 4238 4209 4203 4256 4280 

  
           

  

  Gazdaságilag inaktív népesség száma (ezer fő) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Győr-M.-S. 141 143 139 146 154 147 145 144 145 144 145 149 

Vas 81 83 81 80 83 83 82 82 86 87 87 84 

Zala 100 98 99 101 97 93 92 94 96 94 99 95 
Nyugat-
Dunántúl 322 324 319 327 333 324 319 320 327 326 330 328 

Magyaro. 3660 3670 3653 3579 3568 3517 3475 3481 3502 3487 3431 3396 

  
           

  

  Aktivitási arány (%) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Győr-M.-S. 57,6 57,3 58,7 56,7 55,2 56,9 57,3 58,1 57,7 58,3 58,5 57,4 

Vas 61 59,8 60,8 61,2 59,7 59,4 59,9 59,7 57,4 56,8 57,1 58,3 

Zala 57 57,7 57,2 56,2 57,8 59,4 59,7 58,9 58,1 58,1 56 57,4 
Nyugat-
Dunántúl 58,3 58,1 58,8 57,7 57,2 58,3 58,7 58,8 57,8 57,8 57,4 57,6 

Magyaro. 53 52,8 52,9 53,8 53,8 54,5 55 54,9 54,6 54,7 55,4 55,8 

  
           

  

  Foglalkoztatási arány (%) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Győr-M.-S. 55,2 54,9 56,4 54,8 53,1 54,4 54,8 56 55,7 54,6 54,4 53,8 

Vas 58,2 56,8 57,8 58 56,2 54,7 55,5 55,7 54,3 51 51,2 54,1 

Zala 54,8 55,8 55,2 52,9 55,1 55,6 56 55,7 54,3 51,8 49,5 52 
Nyugat-
Dunántúl 55,9 55,7 56,4 55,1 54,5 54,8 55,3 55,8 54,9 52,8 52,1 53,4 

Magyaro. 49,6 49,8 49,9 50,6 50,5 50,5 50,9 50,9 50,3 49,2 49,2 49,7 

  
           

  

  Munkanélküliek aránya (%) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Győr-M.-S. 4,3 4,1 3,9 3,4 3,8 4,3 4,3 3,7 3,5 6,3 6,9 6,3 

Vas 4,6 5,1 4,8 5,1 5,8 8 7,4 6,8 5,5 10,2 10,4 7,1 

Zala 3,8 3,3 3,6 5,9 4,7 6,4 6,3 5,3 6,6 10,8 11,8 9,3 
Nyugat-
Dunántúl 4,2 4,1 4 4,6 4,6 5,9 5,7 5 4,9 8,6 9,2 7,4 

Magyaro. 6,4 5,7 5,8 5,9 6,1 7,2 7,5 7,4 7,8 10 11,2 10,9 

Adatok forrása: KSH Stadat – 2012.11.23. 
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A munkanélküliség problémájának súlyossága az álláskeresés tartósságával, 

valamint a munkakeresők képzettségi helyzetével tovább árnyalható. Érdemes 

törekedni az álláskeresés időtartamának csökkentésére, hogy a munkavégzéshez 

szükséges általános képességek ne csorbuljanak. Ebben a megközelítésben a 

tartósan munkát keresők egy súlyosabb gondot jelentenek a munkanélkülieken belül. 

A 180 napnál hosszabb ideje álláskeresők arányát vizsgálva kitűnik, hogy a jelenség 

Zala megye Zalakarosi és Letenyei kistérségeiben okozza a legsúlyosabb problémát. 

Ugyanakkor fontos leszögezni, hogy országos viszonylatban az előbb említett 

kistérségek közül csak a Zalakarosi kistérség rátája számít kedvezőtlennek, a 

Letenyei kistérség arányszáma átlaghoz közeli értéket mutat. 

 

8.7. táblázat: A tartós munkanélküliek száma és aránya az aktív korú népességen 
belül a Nyugat-Dunántúlon (2012 3. negyedév) 

Kistérségek 

180 napnál 
hosszabb ideje 

regisztrált 
munkanélküliek 
száma 2012. 3. 

negyedév 

Aktív korú (15-60 
éves) népesség 

száma 

180 napnál 
hosszabb ideje 

regisztrált 
munkanélküliek 

aránya 

Sopron-Fertődi 151 62364 0,2% 

Mosonmagyaróvári 151 47980 0,3% 

Csornai 90 21964 0,4% 

Kapuvár-Beledi 63 14832 0,4% 

Őriszentpéteri 22 3999 0,6% 

Csepregi 44 6898 0,6% 

Körmendi 102 13981 0,7% 

Győri 911 116882 0,8% 

Kőszegi 97 12236 0,8% 

Pannonhalmai 99 11109 0,9% 

Szombathelyi 657 72635 0,9% 

Sárvári 248 23361 1,1% 

Lenti 162 13389 1,2% 

Téti 159 12708 1,3% 

Hévízi 101 8016 1,3% 

Szentgotthárdi 121 9330 1,3% 

Zalaegerszegi 822 63052 1,3% 

Zalaszentgróti 154 11291 1,4% 

Keszthelyi 332 21968 1,5% 

Vasvári 136 8944 1,5% 

Celldömölki 246 15791 1,6% 

Pacsai 183 6772 2,7% 

Nagykanizsai 1157 42220 2,7% 

Letenyei 330 10608 3,1% 

Zalakarosi 378 8002 4,7% 

  
  

  

Nyugat-Dunántúl 6916 640332 1,1% 

Adatok forrása: TeIR – 2012.11.27. 
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A munkanélküliek legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlása szerint a 

kevéssé iskolázottak teszik ki a legnagyobb arányt az álláskeresőkön belül. A 

munkanélküliek aluliskolázottsága Zala megyében a legsúlyosabb probléma, mivel 

ebben a megyében a munkakeresők 40%-a legfeljebb 8 osztályt végzett, míg a 

felsőfokú képesítéssel rendelkezők aránya itt a legkisebb. 

 

8.8. ábra: A regisztrált munkanélküliek megoszlása végzettségük alapján (2012. 3. 

negyedév) 

 

Adatok forrása: TeIR – 2012.11.27 

 

Az életszínvonal területi különbségeit jól megragadó egy főre jutó adóköteles 

személyi jövedelem értékei viszonylag széles skálán mozognak a régión belül. A 

régió kistérségeinek harmadában az egy főre jutó jövedelem értékei az országos 

átlag felettiek, de a népesség több mint fele él ilyen térségekben. A legtöbb 

térségben kevéssel az országos átlag alatti az egy főre jutó jövedelem, azon 

térségek, ahol az érték sokkal marad el az átlagtól, jellemzően Zala megyében 

találhatóak. A legalacsonyabb fajlagos jövedelemmel a Zalakarosi kistérség 

rendelkezik.  
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8.9. ábra: Egy főre jutó adóköteles jövedelem (ezer Ft), 2010 

 

Adatok forrása: NAV, 2012 

 

A jövedelemre vonatkozó képet azonban részben árnyalja a be nem vallott 

jövedelmek nagysága. Regionális szinten ez alig alacsonyobb országot jellemző 

18%-tól. A régió megyéiben egyedül Zalában magasabb ennek értéke, főként a 

megye keleti részében – Zalakaros és Pacsa térségében – egyharmadnyi a be nem 

vallott jövedelem nagysága, a megye egészét tekintve pedig egynegyednyi. 
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8.10. ábra: A rejtett gazdaságból származó jövedelmek aránya (%) 

 

Adatok forrása: GVI, 2012 

 

Az alkalmazásban állók keresetei között jelentős különbségek voltak megyei szinten 

2000 és 2010 között. A legmagasabb keresetek Győr-Moson-Sopron megyében 

voltak, ahol ennek értéke megközelítette az országos átlagot. Vas megyében ehhez 

képest érezhetően alacsonyabbak voltak a keresetek, Zala megyeében pedig csupán 

az országos átlag 80%-a körüli értékek voltak. 

 

8.8. táblázat: A keresetek szintje Nyugat-Dunántúlon 

  
Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete az országos 

átlag %-ában     

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nyugat-
Dunántúl 

91,5 91,4 90,0 89,7 90,4 89,6 90,1 90,4 90,4 89,7 89,7 

Győr-Moson-
Sopron 

98,3 97,4 96,2 95,1 96,4 95,5 95,7 96,6 97,5 96,0 97,1 

Vas 87,8 88,8 86,0 86,5 87,2 87,0 88,1 87,9 86,0 85,8 86,5 

Zala 84,6 84,5 84,1 84,4 84,5 82,9 83,3 82,6 83,0 82,9 80,3 

  
Az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete az országos átlag 

%-ában     

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008 2009 2010 

Nyugat-
Dunántúl 

93,2 93,0 91,9 91,7 93,2 92,6 92,9 93,1 93,2 92,6 92,7 

Győr-Moson-
Sopron 

98,7 97,7 96,9 95,7 97,5 96,9 96,8 97,5 98,3 97,2 98,6 

Vas 90,4 91,0 88,8 89,3 90,9 90,8 91,7 91,3 90,2 89,8 90,4 

Zala 87,3 87,3 87,1 87,7 88,8 87,7 87,8 87,5 87,7 87,6 85,0 

Adatok forrása: KSH Stadat - 2012.11.26  
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8.5. Demográfiai folyamatok 
 
A Nyugat-Dunántúl Magyarország kevésbé népes régióinak egyike, 2012-ben 

népessége nem érte el az egymillió főt. A megye demográfiai folyamatait a 

vándorlások egyenlege, valamint a születések és halálozások számának 

különbségeként előálló természetes szaporodás határozza meg. A régió mindhárom 

megyéjére igaz, hogy 2000 és 2010 között a halálozások száma meghaladta a 

születések számát, így természetes fogyás mutatkozott. Zala megyében ezen felül a 

vándorlási egyenleg is negatív volt, igaz, kisebb területi szinten vizsgálva a 

Zalaegerszeg környéke valamint a megye keleti része migrációs nyereséget 

könyvelhetett el. Vas megyében csekély vándorlási nyereség mutatkozott, amely 

azonban nem tudta ellensúlyozni a népességszám természetes fogyásból származó 

csökkenését. Azonban Győr-Moson-Sopron megyében az odavándorlók igen nagy 

számának köszönhetően nőtt a népesség. A demográfiai folyamatok eredményeként 

a régió népességi súlypontja egyre inkább tolódik északias irányba. Győr-Moson-

Sopron megye népességgyarapodásának köszönhetően a lakosságszám 

megközelíti a 452 ezer főt, ami a régió népességének 45,5%-a; ez három 

százalékponttal magasabb részesedés az 1990. évi arányokhoz képest.  
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8.11. ábra: A Nyugat-Dunántúl kistérségeinek tipizálása a népmozgalmi tényezők 

alapján (2001-2010) 

 

Adatok forrása: KSH T-STAR, Erőforrástérkép 2012.11.23. 

 

A népesség szerkezeti vizsgálatának egyik módja, ha az aktív korúak számához 

viszonyítjuk az eltartottak, azaz a fiatalkorúak, és az időskorúak összegét. Ezt az 

arányt a függőségi ráta mutatja meg. 1990-ben a régió függőségi rátája egy 

százalékponttal felülmúlta az országos átlagot, majd csökkenése gyorsabb ütemet 

vett fel, és az ezredfordulótól jellemzően kisebb rátaérték jelentkezett régiós szinten. 

Győr-Moson-Sopron megyében 2005-ben érte el minimumát, míg Vas és Zala 

megyében egy évvel később következett a fordulópont. Azonban a ráta értékének 

növekedése az időskorúak arányával hozható összefüggésbe, míg a kilencvenes 

évek elején tapasztalt magas értékek a fiatalkorúak arányának volt köszönhető.  
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8.12. ábra: Nyugat-Dunántúl megyéinek függőségi rátája (%), 2000 és 2010 között 

 

Adatok forrása: KSH T-STAR, Erőforrástérkép 2012.11.23. 

 

A születéskor várható élettartam a Nyugat-Dunántúl összes megyéjében nőtt az 

elmúlt húsz évben. A régióban tapasztalható értékek jellemzően felülmúlják 

Magyarország átlagos értékét, elsősorban Győr-Moson-Sopron megyében várható 

magasabb élettartam. A megyék között jelentős különbség nem mutatkozott. 

Kistérségi szinten folytatva a vizsgálatot azt a megállapítást lehet tenni, hogy igen 

magas életkor várható a régió kistérségeiben, átlag alatti értékeket Vas, és Zala 

megye periférikus térségei esetén lehet tapasztalni.  
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8.9. táblázat: A születéskor várható élettartam 

  

férfi                     nő                                        

1990 2001 2011 1990 2001 2011 

Győr-Moson-Sopron 66,81 69,48 71,71 75,02 78,04 79,33 

Vas 66,00 68,84 70,71 73,94 77,12 78,51 

Zala 65,77 68,24 71,20 74,56 76,83 78,77 

Nyugat-Dunántúl 66,26 68,93 71,33 74,59 77,44 78,95 

Magyarország 65,13 68,15 70,93 73,71 76,46 78,23 

 

Adatok: KSH Stadat – 2012.11.23. 

 

8.13. ábra: A születéskor várható átlagos élettartam kistérségi különbségei, 2008 

 

Adatok forrása: KSH, 2010 

 

A régió lakosságának képzettség szerinti vizsgálata szintén figyelmet érdemel, 

hiszen a népesség képzettségi szintje hatással van a gazdaság teljesítményére, és a 

munkaerő versenyképességére. Országos összehasonlításban a Nyugat-Dunántúl 

14 évnél idősebb népességének legmagasabb iskolai végzettsége valamelyest 

kedvezőbb helyzetet tár elénk, bár a lakosság harmada itt is csak általános iskolai 

tanulmányokat folytatott. Az ország más megyei jogú városaihoz képest a régió öt 
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nagyvárosának iskolázottsági viszonyai nem mondhatóak kiemelkedőnek; csupán 

16%-uk végzett felsőfokú tanulmányokat, noha a népesség fele szerzett érettségi 

bizonyítványt. A községek lakóinak aluliskolázottsága, hasonlóan az ország többi 

régióihoz, a Nyugat-Dunántúlon is lényeges probléma.  

 

8.10. táblázat: A 15 éves, és annál idősebb népesség befejezett iskolai végzettség 

szerinti megoszlása (2005) 

  Általános iskolai végzettség  
Középiskolai 
végzettség 

Felsőfokú 
végzettség 

  

1. 
évfolyamot 

sem 
végezte el 

1–7. 
évfolya

m 

8.évfoly
am 

érettségi 
nélkül, 

szakmai 
oklevéllel 

érettségi
vel 

  

Győr-Moson-Sopron 
megye 

0,4% 6,1% 31,1% 21,5% 28,8% 12,1% 

Vas megye 0,5% 6,9% 33,9% 21,1% 27,3% 10,3% 

Zala megye 0,4% 8,3% 31,2% 22,8% 28,0% 9,3% 

Településrangsor szerint: 
     

  

megyei jogú városok 0,5% 4,4% 26,1% 18,3% 34,8% 15,9% 

többi város 0,1% 6,1% 31,0% 21,1% 30,7% 10,9% 

községek 0,5% 9,5% 37,2% 25,0% 21,5% 6,3% 

  
     

  

Nyugat-Dunántúl 0,5% 7,0% 31,9% 21,8% 28,2% 10,8% 

Magyarország 0,5% 7,8% 32,1% 18,7% 27,8% 13,0% 

 

Adatok forrása: Mikrocenzus, 2005 

  



218 

9. Kapcsolódó irodalom és hasznos linkek 
 
 

Barta, Gy. – Lőcsei, H. (2011) The effect of the recent economic crisis on the spatial 

structure of Hungarian industry. Regional Statistics, 14. (51.): (Special Issue) pp. 99-

109. 

Csatári B. (2000): Kísérlet a magyarországi kistérségek komplex fejlődési típusainak 

meghatározására. in DÖVÉNYI Zoltán (szerk.) Az Alföld és a nagyvilág. 

Tanulmányok Tóth Józsefnek. MTA FKI Bp., 151-167 o. 

Dusek T. (2004): Területi jövedelmi folyamatok Magyarországon. In: Magyar Földrajzi 

Konferencia, 2004, Szeged CD kiadványa (www.geography.hu) 21 old. 

Enyedi Gy. (2004): Regionális folyamatok a posztszocialista Magyarországon. 

Magyar Tudomány, 49. (111. köt. 9. sz., 935-941. old. 

Faluvégi A. (2000): A magyar kistérségek fejlettségi különbségei. Területi Statisztika 

3. (40.) évf. 4. szám, 319-346. o. 

HVG - A megyék legnagyobb nyereségű cégei és összesített eredményük (2011/41 

pp.56-70.) 

Kiss J. P. – Németh N. (2007): Megyéink és kistérségeink belső jövedelmi 

tagoltsága. Területi Statisztika, 10. (47.) évf. 20-45. old. 

Kiss J. P. (2007): A területi jövedelemegyenlőtlenségek strukturális tényezői 

Magyarországon. (Doktori értekezés) 

Lőcsei H. (2010): A gazdasági világválság hatása a munkanélküliség területi 

egyenlőtlenségeire. In: Fazekas Károly – Molnár György (szerk.): Munkaerőpiaci 

Tükör 2010. MTA Közgazdaságtudományi Intézet és Országos Foglalkoztatási 

Közalapítvány, Budapest. 

Lőcsei H. (2010b): Területi növekedési pályák Magyarországon 1990-2008. (Doktori 

értekezés) 



219 

Lőcsei H. (2012): A konjunktúramutatók területi egyenlőtlenségei az ezredforduló 

után Magyarországon. In: Regionális Tudományi Tanulmányok 16.  

Lukovics M. – Kovács P. (2011): A magyar kistérségek versenyképessége. Területi 

Statisztika, 14. (51). évf., 1. szám, 52-71. o. 

Major K. – Nemes Nagy J. (1999): Területi jövedelemegyenlőtlenségek a kilencvenes 

években. Statisztikai Szemle 6. 397-421. o. 

Nagy G. (2007): Divergencia vagy konvergencia - az átmenet gazdasági 

térfolyamatainak mérlege földrajzos szemmel. Tér és Társadalom 21. évf. 1. sz. pp. 

35–51. 

Nemes Nagy J. (1998): A fekvés szerepe a regionális tagoltságban. In: 

Munkaerőpiac és regionalitás. MTA Konferencia. Szirák. MTA 

Közgazdaságtudományi Intézet. Budapest. 147–167. old. 

Nemes Nagy J. – Jakobi Á. – Németh N. (2001): A jövedelemegyenlőtlenségek 

térségi és településszerkezeti összetevői. Statisztikai Szemle, 2001/10-11., 862-884. 

old. 

Németh N. – Kiss J. P. (2007): Megyéink is kistérségeink belső jövedelmi tagoltsága. 

Területi Statisztika, 10.(47.) évf., 1. sz., pp. 20-45. 

Németh N. (2009): Fejlődési tengelyek az új térszerkezetben. Nemes Nagy J. 

(sorozatszerk.): Regionális Tudományi Tanulmányok 15, ELTE Regionális 

Tudományi Tanszék, Budapest, 161 p. 

Németh N. – MKIK GVI Prognozis_2009 és Prognozis_2010 kutatási program 

keretében készült regionális elemzései (Budapest, 2009, 2010) 

Németh Zs. (szerk.) - A beruházások alakulása a magyar régiókban. (KSH, Pécs, 62 

p., 2008) 

HVG - A megyék legnagyobb nyereségű cégei és összesített eredményük (2011/41 

pp.56-70.) 



220 

Kiss János Péter - A területi jövedelemegyenlőtlenségek strukturális tényezői 

Magyarországon. (Doktori értekezés, Budapest, 2007) 

Lőcsei Hajnalka - Területi növekedési pályák Magyarországon 1990-2008 (Doktori 

értekezés, Budapest, 2010) 

Németh Nándor – MKIK GVI Prognozis_2009 és Prognozis_2010 kutatási program 

keretében készült regionális elemzései (Budapest, 2009, 2010) 

Németh Zsolt (szerk.) - A beruházások alakulása a magyar régiókban. (KSH, Pécs, 

62 p., 2008) 

NFÜ Regionális Operatív programok –  

www.nfu.hu/download/1771/NYDOP_070704.pdf 

Az adatok és térképek nagy része elérhető az Erőforrástérképen - 

http://www.regionaldata.org/ 

 

file:///C:/Users/Bence/Desktop/www.nfu.hu/download/1771/NYDOP_070704.pdf
http://www.regionaldata.org/

