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Összefoglalás 

Borsod-Abaúj-Zemplénben 2013-ban kevesebb gyermek született és többen haltak meg, mint az 
előző évben. A KSH lakossági munkaerő-felmérése alapján 2013 IV. negyedévében nőtt a 
foglalkoztatottak száma és csökkent a munkanélkülieké az egy évvel korábbihoz képest.  
Az intézményi adatgyűjtés alapján az alkalmazásban állók száma 4,8%-kal, a havi nettó 
átlagkereset 2,7%-kal emelkedett 2012-höz képest. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai 
alapján a megyében a 2013. decemberi zárónapon 28%-kal kevesebb álláskereső volt, mint az 
előző év azonos időpontjában. December végén a regisztrált gazdasági szervezetek száma kis 
mértékben meghaladta az egy évvel korábbit. A gazdasági szervezetek kilenctizede vállalkozás 
volt. A megyei székhelyű gazdasági szervezetek 142,4 milliárd forint beruházást valósítottak meg, 
folyó áron 14%-kal többet, mint az előző évben. A fejlesztések legnagyobb hányadát az épületek 
és egyéb építmények építése tette ki. Az előzetes adatok szerint a gabonafélék betakarított területe 
csökkent, a betakarított összes termés nőtt a 2012. évhez viszonyítva. Az iparban a 4 főnél többet 
foglalkoztató vállalkozások teljesítménye 4,8%-kal, a 49 főnél nagyobb létszámmal működő 
szervezeteké 6,8%-kal gyarapodott. Az export és a belföldi értékesítés is bővült. Az építőipari  
– 4 főnél többet foglalkoztató megyei székhelyű – vállalkozások termelése 26%-kal emelkedett. 
Borsod-Abaúj-Zemplénben 249 lakást építettek, 12%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban.  
A kereskedelmi szálláshelyeken 326 ezer vendég szállt meg a megyében, 6,7%-kal több mint 
2012-ben. Az általuk eltöltött 768,7 ezer vendégéjszaka 8,2%-kal haladta meg az előző évit.  
A megye közútjain a könnyű sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma 3,7%-kal nőtt, a 
halálos kimenetelű 40%-kal, a súlyos sérüléssel járóké 1,7%-kal csökkent.  

Demográfiai helyzet 

Magyarországon – az előzetes adatok szerint – 2013-ban 1,7%-kal kevesebb gyermek született és 
2%-kal mérséklődött a halálozások száma az előző évhez képest, a természetes népmozgalomból 
adódó fogyás kisebb mértékű volt, mint 2012-ben. A házasságkötések száma 2%-kal volt több, az 
egy évvel korábbinál.  

Borsod-Abaúj-Zemplénben a főbb népmozgalmi események közül a születések számának 
változása kedvezőbb volt az országosnál, azaz kevésbé (0,7%-kal) csökkent. A halálozások száma 
0,8%-kal nőtt a megyében az előző évhez képest. 2013-ban 6650 gyermek jött a világra, és  
9700 fő hunyt el. Természetes fogyás következtében több mint 3 ezer fővel csökkent a megye 
lakóinak száma, ami 4,2%-kal nagyobb az előző évinél.  

A fővárosban és a megyék többségében javult a házasodási kedv, Borsod-Abaúj-Zemplénben 
azonban 3,9%-kal kevesebb pár kötött házasságot, mint 2012-ben. A megyében összesen  
2100 esküvőt tartottak 2013-ban. 
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1. ábra 

A fontosabb népmozgalmi események száma negyedévenként 

 
A megyében magas a csecsemőhalálozás. Az egy éven aluli elhunytak száma 47%-kal több 

volt, mint az előző évben, elsősorban a III. negyedévi kedvezőtlen adatok következtében.  
A vizsgált időszakban ezer élveszületésre 11 meghalt csecsemő jutott (a megyék közül Borsod-
Abaúj-Zemplénben a legtöbb), ez 2,1-szerese az országos átlagnak.  

Munkaerőpiac 

Borsod-Abaúj-Zemplénben a munkaerő-piaci folyamatok kedvezően alakultak. A Központi 
Statisztikai Hivatal lakossági munkaerő-felmérése alapján 2013 IV. negyedévében a megyében a  
15–74 éves népesség (502,8 ezer fő) 52,3%-a volt részese a munkaerőpiacnak. A gazdaságilag aktív 
népességen belül 235,2 ezer fő foglalkoztatottként, 27,9 ezer fő munkanélküliként jelent meg. Nőtt 
a foglalkoztatottak és csökkent a munkanélküliek száma az előző év IV. negyedévéhez képest.  
A foglalkoztatási arány 46,8%, a munkanélküliségi ráta 10,6% volt 2013 IV. negyedévében.  

2. ábra 

A munkanélküliségi ráta és a foglalkoztatási ráta alakulása 

  

Foglalkoztatottsági ráta: 
Munkanélküliségi ráta: 
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Borsod-Abaúj-Zemplénben 2013-ban a megfigyelt 4 főnél többet foglalkoztató megyei 
székhelyű vállalkozásoknál, létszámtól függetlenül a költségvetési és társadalombiztosítási 
intézményeknél, valamint a kijelölt nonprofit szervezeteknél 4,8%-kal többen álltak 
alkalmazásban, mint az előző évben. A 140 189 fő 55%-át a versenyszférában, 41%-át a 
költségvetési szférában foglalkoztatták. A versenyszférában 0,3%-kal, a költségvetési szférában  
– a közfoglalkoztatás következtében – 14%-kal emelkedett a létszám. Teljes munkaidőben 
átlagosan 128 632 fő állt alkalmazásban (az összes alkalmazott 92%-a), számuk az előző évhez 
képest 5,1%-kal gyarapodott. 

Az alkalmazásban állók 61%-a fizikai, 39%-a szellemi foglalkozású volt 2013-ban. A fizikai 
foglalkozásúak száma 8,5%-kal nőtt (a vállalkozásoknál 1,4%-kal, a költségvetési szerveknél  
27%-kal). A szellemi foglalkozásúak száma összességében 0,5%-kal csökkent (a versenyszférában 
2,2%-kal mérséklődött, a költségvetési szerveknél 3,4%-kal bővült).  

Az alkalmazásban állók 37%-a a termelő, 63%-a szolgáltató szférában dolgozott. A termelő 
ágakban az iparban 0,3%-kal, ezen belül a bányászatban 12%-kal, a víz- és 
hulladékgazdálkodásban 5,1%-kal több, a feldolgozóiparban 0,2%-kal, az energiaiparban 1,2%-kal 
kevesebb munkavállaló volt, mint 2012-ben. A mezőgazdaságban és az építőiparban mérséklődött 
a létszám. A szolgáltatások területén változóan alakult az alkalmazottak száma. Az egyéb 
szolgáltatások, a humán-egészségügyi, szociális ellátás, az ingatlanügyletek, a pénzügyi szolgáltatás, 
a szállítás és raktározás, a tudományos és műszaki tevékenység, valamint az adminisztratív 
szolgáltatás ágban emelkedett, a többiben csökkent a létszám.   

Borsod-Abaúj-Zemplénben a teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete 
2013-ban 179,7 ezer forint volt, ez 1,9%-kal magasabb, mint egy évvel korábban (országosan 
3,4% a növekedés). A havi bruttó átlagkereset 51 ezer forinttal alacsonyabb az országos átlagnál. 
A megyében a fizikai foglalkozásúak havi bruttó átlagkeresete 133 ezer forint, a szellemieké  
248 ezer forint volt. A havi bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 4,3%-kal nőtt, a költségvetési 
szerveknél 0,2%-kal mérséklődött.  

A Borsod-Abaúj-Zemplénben alkalmazásban állók az adózás és egyéb levonások után – családi 
kedvezmény nélkül – átlagosan havonta 117,7 ezer forintot kaptak, a fizikai foglalkozásúak  
87,1 ezer, a szellemiek 162,4 ezer forintot. A havi nettó átlagkereset összességében 2,7%-kal 
emelkedett, a fizikaiaknál 1,7%-kal, a szellemieknél 6,1%-kal. A havi nettó átlagkereset az 
energiaiparban volt a legmagasabb, az egészségügyi szolgáltatásban a legalacsonyabb. A havi nettó 
átlagkereset a versenyszférában 5,5, a költségvetési szférában 0,3%-kal magasabb a 2012. évinél.  

A megyében a nemzetgazdasági szintű átlagos havi munkajövedelem 1,9%-kal 190,6 ezer 
forintra növekedett az előző évhez képest. A havi átlagkereseten felüli egyéb pénzbeli, illetve 
természetbeni juttatások a munkajövedelem 5,8%-át tették ki.  Az összes munkajövedelmen belül 
az egyéb munkajövedelem aránya az építőiparban (15%) a legjelentősebb. 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján Borsod-Abaúj-Zemplénben a  
2013. decemberi zárónapon 47 761 fő álláskeresőt tartottak nyilván, számuk az előző év azonos 
időpontjához képest 28%-kal csökkent.  

Az álláskeresők 14%-a pályakezdő volt, számuk 20%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. 
A 25 éven aluli elhelyezkedni kívánó fiatalok száma 27%-kal visszaesett.  

A megyében az álláskeresők 43%-a legfeljebb általános iskola nyolc osztályt végzett, 30%-a 
szakmunkás, illetve szakiskolai, 24%-a gimnáziumi, szakközépiskolai, technikumi végzettségű 
volt, 3,5%-a rendelkezett főiskolai, egyetemi végzettséggel.   

Borsod-Abaúj-Zemplénben 2013 végén 9780 betöltetlen álláshelyet jelentettek be.  
A betöltetlen álláshelyek száma többszöröse a 2012. decemberinek. Egy üres álláshelyre az egy 
évvel korábbi 30-cal szemben 5 álláskereső jutott. 

A decemberi zárónapon a nyilvántartott álláskeresők 7,5%-a álláskeresési járadékban, 2,1%-a 
nyugdíj előtti álláskeresési segélyben, 40%-a szociális ellátásban részesült. A szociális ellátásban 
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részesülők száma 38%-kal csökkent, a nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülőké 60%-kal 
emelkedett. 

Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközzel 2013. december végén 62 380 főt támogattak, ez több 
mint duplája az egy évvel korábbinak, ezen belül legnagyobb arányban közfoglalkoztatási 
támogatásban részesültek, számuk kétszeresére nőtt egy év alatt.  

Gazdasági szervezetek 

Magyarországon 2013. december 31-én a nyilvántartott gazdasági szervezetek száma meghaladta 
az 1,8 milliót, ami 1,2%-kal több az egy évvel korábbinál. A megyében 83,1 ezer gazdasági 
szervezetet regisztráltak, 92-vel többet, mint 2012-ben. Hazánk gazdasági szervezeteinek 4,5%-át 
Borsod-Abaúj-Zemplénben jegyezték be. Csődeljárás, illetve felszámolás alatt a megyei gazdasági 
szervezetek 2,3%-a állt 2013 év végén.  

Borsod-Abaúj-Zemplénben 74,6 ezer vállalkozás szerepelt a regisztrációban, mely a gazdasági 
szervezetek kilenctizedét jelentette, a többit a költségvetési és társadalombiztosítási, a nonprofit, 
valamint az egyéb szervezetek adták. Amíg a gazdasági szervezetekből a megyei társas 
vállalkozások (27%) részesedése az országos érték (33%) alatt maradt, addig az önálló vállalkozók 
esetében fordított volt a helyzet.  

1. tábla 

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2013. december 31. 

Megnevezés Borsod-Abaúj-
Zemplén megye 

Megoszlás, % Magyarország Megoszlás, % 

Összesen 83 122 100,0 1 827 692 100,0 
Ebből:     

  Társas vállalkozás 22 195 26,7 600 346 32,8 

  Önálló vállalkozó 52 442 63,1 1 087 823 59,5 

Vállalkozások összesen 74 637 89,8 1 688 169 92,4 
Költségvetési és 
társadalombiztosítási 
szervezet 1 192 1,4 12 952 0,7 

Nonprofit szervezet 7 238 8,7 124 913 6,8 
 
Borsod-Abaúj-Zemplénben főtevékenység alapján magas arányt képviselt a gazdasági 

szervezetek közül a mezőgazdaság (28%), a kereskedelem (11%), az ingatlanügyletek (11%), 
valamint a tudományos és műszaki tevékenység (8,1%) ág. Az előző év azonos időpontjához 
képest a gazdasági szervezeteknél a legnagyobb növekedés az egészségügyi szolgáltatás (7,8%), 
csökkenés a pénzügyi szolgáltatás (9,3%) ágban következett be.  

2013. december 31-én a megyében 52,4 ezer önálló vállalkozót tartottak nyilván, ami 1,1%-kal 
volt több mint egy évvel korábban. Az önálló vállalkozók 47%-a mellékfoglalkozásúként, 29%-a 
főfoglalkozásúként szerepelt a regisztrációban, a nyugdíj mellett vállalkozók hányada 24%-ot tett 
ki, mely arányok nem változtak jelentősen az előző évhez képest.  

2013. december 31-én Borsod-Abaúj-Zemplénben 22,2 ezer társas vállalkozás szerepelt a 
regisztrációban, 2%-kal kevesebb, mint 2012 év végén. A társas vállalkozások 65%-a korlátolt 
felelősségű, 30%-a betéti társaság volt. Míg az előbbiek száma mérsékelten emelkedett, addig az 
utóbbiaké 8,8%-kal csökkent.  

Főtevékenységük szerint a legtöbb társas vállalkozást a kereskedelemben, önálló vállalkozót a 
mezőgazdaságban (főleg az őstermelők kötelező adószám kiváltása következtében) regisztrálták.  
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A megyék között Borsod-Abaúj-Zemplénben a legalacsonyabb az ezer lakosra jutó regisztrált 
vállalkozások száma (országosan 171).  

3. ábra 

Ezer lakosra jutó vállalkozások száma, 2013. december 31. 

 

Beruházás 

Borsod-Abaúj-Zemplénben a megfigyelt megyei székhelyű gazdasági szervezetek 142,4 milliárd 
forint értékű beruházást valósítottak meg 2013-ban, folyó áron 14%-kal többet, mint az előző 
évben (országosan 15%-os a bővülés). A megyében a fejlesztésekre fordított összeg az országos 
3,9%-a. Borsod-Abaúj-Zemplénben az egy lakosra jutó beruházások összege 210 ezer forint, 
hazai átlagban 368 ezer forint volt. A termelő ágak mindegyikében növekedett a beruházás értéke 
2012-höz képest. A szolgáltatás területén a pénzügyi szolgáltatásban és az oktatásban csökkent, a 
többi ágban emelkedett az invesztálások értéke, legnagyobb arányban a tudományos és műszaki 
tevékenységben.  

A beruházások 58%-a az iparban valósult meg, ezen belül a korszerűsítésekre szánt összegek 
legnagyobb aránya a feldolgozóiparba került. 

A megyében az épületekre, egyéb építményekre 19%-kal, a belföldi beszerzésű gépekre, 
berendezésekre, járművekre 12%-kal, illetve az importból származó gépekre, berendezésekre, 
járművekre 5,6%-kal nagyobb összeget fordítottak az előző évhez képest. 

Borsod-Abaúj-Zemplénben 2013-ban a fejlesztések legnagyobb hányadát az épületek és egyéb 
építmények építése tette ki (44%), ezt a belföldről (29%) és az importból (26%) származó gépek, 
berendezések beszerzése, majd az egyéb (föld, ültetvények, erdők, tenyész- és igásállatok) 
beruházás (1,5%) követte. 

Mezőgazdaság 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2013. május 31-én a 319,4 ezer hektár mezőgazdasági 
területből 250,4 ezer hektár volt a gazdálkodók által használt szántóterület, amely az előző évhez 
képest nem változott.  

Előzetes adatok szerint 2013-ban a gabonafélék betakarított területe 7,5%-kal csökkent, a 
betakarított összes termés 1%-kal nőtt 2012-höz képest. 

Országos átlag (171)
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A főbb kalászos gabonák közül a megyében a búza betakarított területe ugyan csökkent, 
viszont termésmennyisége és termésátlaga emelkedett. Árpából és rozsból kisebb területről 
kevesebb termést arattak, mint 2012-ben. A zab betakarított területe bővült, ám 
termésmennyisége és termésátlaga elmaradt az egy évvel korábbitól. 

Borsod-Abaúj-Zemplénben jelentős gabonaféle a kukorica, melynek betakarított területe  
(43,3 ezer hektár) és termésmennyisége (289,2 ezer tonna) is kevesebb volt az előző évinél  
(6,1, illetve 1%-kal), ugyanakkor termésátlaga (6670 kg/ha) a megyék között a legmagasabb.  

A kukoricához hasonlóan a napraforgó területe és termésmennyisége is csökkent (8, illetve 
2,4%-kal), miközben a betakarított napraforgómag termésátlaga (2810 kg/ha) nőtt az egy évvel 
korábbihoz képest, így Hajdú-Bihar, Tolna és Baranya után negyedik a megyék rangsorában.  

A repcetermelés jelentősen javult 2013-ban: betakarított területe 5,7-szerese, 
termésmennyisége 8,5-szerese a 2012. évinek, és a repcemag termésátlaga (2800 kg/ha) is nőtt, 
47%-kal. 

Lucernaszénát 22%-kal nagyobb területről arattak, a levágott szénamennyiség 18%-kal több 
volt. Termésátlaga (3450 kg/ha) 3,9%-kal elmaradt az előző évitől. 

Tovább csökkent a burgonya betakarított területe, termésmennyisége egyharmada az egy évvel 
korábbinak, termésátlaga (14100 kg/ha) 70%-ra esett vissza. 

4. ábra 

A fontosabb növényi kultúrák termésátlagai 

 
 
A 2013. december 1-jei állatszámlálás adatai alapján Borsod-Abaúj-Zemplénben a szarvasmarha-

állomány (48 ezer) tovább gyarapodott 25%-kal, az előző év azonos időpontjához képest és a 
tehenek száma (23 ezer) is nőtt. A mezőgazdasági vállalkozások a megyében 86 ezer sertést 
tartottak, ezerrel kevesebbet, mint az egy évvel korábbi időpontban. Az anyakoca-állomány stagnált, 
számuk 2008 óta 6 ezer. A tyúkfélék száma is mérséklődött: 1,54 millióról 1,47 millióra. 

Ipar 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2013-ban mindkét vizsgált létszám-kategóriában emelkedett 
az ipari termelés.  

A megyei telephelyű 4 főnél többet foglalkoztató vállalkozások teljesítménye – a 2012. évi 
csökkenés után – 2013-ban 4,8%-kal gyarapodott. A kibocsátás volumene 2013 I. negyedévben 
még az előző év azonos időszakának szintjén alakult, a II., a III. és a IV. negyedévben már 
meghaladta azt. A megyében az ipari termelés értéke 2088,3 milliárd forint volt, az országos 
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8,8%-a. A megyék közül Bács-Kiskunban nőtt legnagyobb mértékben a produktum, ezt Vas, 
Heves, Tolna, Csongrád és Borsod-Abaúj-Zemplén követte. 

Az egy lakosra jutó termelési érték 3,1 millió forint volt a megyében, a hazai átlagnál 29%-kal 
magasabb.  

5. ábra 

Egy lakosra jutó ipari termelés értéke és a volumenindex*, 2013 

 

*A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások telephely szerinti adatai. 

 
Ágazati bontásban a 49 főnél nagyobb létszámmal működő megyei székhelyű szervezetek 

adatai állnak rendelkezésre. Ebben a körben a megyében 2013-ban a termelési érték  
1769,3 milliárd forint volt, ami – összehasonlító áron – 6,8%-kal magasabb az előző évinél. 
(Országosan a kibocsátás 1,8%-kal nőtt.) A megyei székhelyű vállalkozások száma 113-ról 124-re 
emelkedett egy év alatt. Az értékesítés volumene 7,2%-kal bővült, mind az export, mind a belföldi 
értékesítés gyarapodásának köszönhetően. Az országos átlaghoz képest a megyei adatok mindkét 
értékesítési relációban kedvezőbben alakultak. A termelési érték 73%-át az 500 és afeletti, 20%-át 
az 50–249 és 6,9%-át a 250–499 fős létszámmal működő vállalkozások adták. 

Borsod-Abaúj-Zemplénben többnyire a nagyobb termelési értéket előállító ágazatok 
produktuma bővült, a kisebbeké csökkent. 

A vegyi anyag, termék gyártás a megye ipari termelésének a 49%-át adta. Az ágazat 
teljesítménye 2013-ban 8,4%-kal (2012-ben 5,2%-kal) emelkedett, ezen belül a kibocsátás 94%-át 
kitevő műanyag-alapanyag gyártása szakágazat teljesítménye 21%-kal bővült. Az export és a 
belföldi értékesítés egyaránt 10%-kal gyarapodott. Az alkalmazásban állók száma 2%-kal 
mérséklődött, a termelékenység 11%-kal nőtt. A vegyi anyag, termék gyártás országos termelési 
értékének 64%-át a megyei szervezetek állították elő.  

A gépipar teljesítménye a 2012. évi 8,9%-os csökkenés után 2013-ban 8,9%-kal bővült az 
előző évhez képest. Ágazatai közül, a legnagyobb termelési értéket előállító számítógép, 
elektronikai, optikai termék gyártás volumene 2,4%-kal emelkedett. A kis részarányt képviselő 
belföldi eladások értéke 45%-kal nőtt, az export 4,2%-kal mérséklődött. A másik jelentős gépipari 
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ágazat a járműgyártás, teljesítménye 21%-kal bővült, a külpiaci értékesítés 21, és a belföldi 
eladások 5,9%-os gyarapodása következtében. Az ágazaton belül jelentősen élénkült a 
járművillamossági, -elektronikai készülékek és a közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása, 
szakágazat termelése. 

A fémalapanyag és fémfeldolgozási termékek gyártásának termelése – a 2012. évi 18%-os 
visszaesés után – 2013-ban 53%-kal nőtt az előző évhez képest (ezen belül a fémalapanyag 
gyártás produktuma 2,3-szeresére emelkedett). A belföldi eladások értéke 30%-kal, az exporté 
61%-kal bővült. Az egy alkalmazásban állóra jutó termelési érték 20%-kal nőtt. Országosan az 
ágazat teljesítménye 8,1%-kal gyarapodott.  

A gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása ágazat kibocsátása 4,2%-kal 
mérséklődött, a hazai eladások volumene 7,6%-kal, a külföldieké 2,9%-kal csökkent. Az ágazat 
termelési értékének 80%-át kitevő műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil szakágazat produktuma 
2,6%-kal mérséklődött. 

Az élelmiszer, ital, dohánytermék gyártás szerepe lényegesen kisebb a megyében, mint 
országosan. A teljesítmény 2013-ban 29%-kal maradt el az előző évitől. A belföldi értékesítés 
28%-kal és az export 14,5%-kal csökkent.  

6. ábra 

Az ipari termelés, a termelékenység és az alkalmazásban állók számának változása*, 2013 
(előző év =100,0) 

 
        * A 49 főnél többet foglalkoztató megyei székhelyű vállalkozások adatai. 

 
A kisebb feldolgozóipari ágazatok közül az előző évben növekedést produkáló textilipar 

termelése 12%-kal visszaesett. Az export 11%-kal zsugorodott, viszont a hazai értékesítés  
22%-kal bővült.  

A fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység ágazat teljesítménye 3,9%-kal 
gyarapodott, ezzel szemben a belföldi értékesítés 4,6%-kal, a külföldi 9,2%-kal mérséklődött. 

Az energiaipar produktuma 2012-ben 48%-kal, 2013-ban 17%-kal csökkent az egy évvel 
korábbihoz képest. 
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Borsod-Abaúj-Zemplénben az ipari értékesítés 66%-a exportból származott, ez közel azonos 
az előző évi aránnyal. Az ipari ágazatok többségében az export a meghatározó, részaránya a 
gépiparban (94%) a legmagasabb, de jelentős még a textiliparban (77%), a fémalapanyag, 
fémfeldolgozási termék gyártása ágazatban (74%) is. 

A megfigyelt ipari vállalkozások körében összességében az alkalmazásban állók száma alig 
változott az előző évhez képest. A fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása ágazatban 
27%-kal, a gépiparban 0,6%-kal, a fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 
ágazatban 0,7%-kal nőtt, a többi ágazatban csökkent az alkalmazottak száma. A legnagyobb 
létszámmal a gépipar, ezen belül is a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártás ágazat 
működött. 

Mivel a termelés volumene nagyobb mértékben emelkedett, mint a létszám, 6,3%-kal javult a 
termelékenység.  

Építőipar 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű, 4 főnél többet foglalkoztató építőipari vállalkozások 
termelése 2013-ban 26%-kal emelkedett, országosan 12%-os volt a növekedés az előző évhez 
képest. 

A megfigyelt megyei szervezetek 2013-ban 51,2 milliárd forint értékű építési-szerelési munkát 
végeztek. Építményfőcsoportok szerint a termelési érték 52%-át kitevő egyéb építmények építése 
– összehasonlító áron – 52%-kal, míg az épületek építése 6,4%-kal haladta meg az egy évvel 
korábbi teljesítményt. Egy lakosra 75 ezer forint termelési érték jutott, az országos 59%-a.  

7. ábra 

Az építőipari termelés alakulása 

(előző év azonos időszaka= 100,0) 

 
A megyei építőipar mindhárom ágazatában nőtt a termelés: az egyéb építmények építése  

– a közműépítés és az út, vasút építése ágazatok 70, illetve 43%-os bővülése következtében – 
64%-kal, az épületek építése 31%-kal, a speciális szaképítés 10%-kal. 

Létszám-kategóriánként vizsgálva a termelési érték 49%-át a 10–49 főt, 33%-át az 50 és több 
főt foglalkoztató szervezetek, 18%-át az 5–9 fővel működők adták. Az építőipari termelés az 
előző évhez képest minden létszám-kategóriában emelkedett, a legnagyobb mértékben a  
10–49 fős vállalkozásoknál.  

2013-ban az új szerződések értéke 28%-kal, az év végi szerződésállomány 40,5%-kal volt 
magasabb az egy évvel korábbinál. Az egyéb építmények építésére 72%-kal nagyobb összegű új 
szerződést kötöttek. 
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Lakásépítés 

Borsod-Abaúj-Zemplénben – az országoshoz hasonlóan – a lakásépítések csökkenő 
tendenciája tovább folytatódott. 2013-ban mindössze 249 lakást vettek használatba (az 1980-as 
évek végén átlagosan egy hónapban épült ennyi lakás), 12%-kal kevesebbet, mint az előző évben. 
A lakásépítés területén tovább tartó visszaesést jelzi a kiadott új lakásépítési engedélyek (127) 
számának 2012-höz viszonyított 37%-os csökkenése is. Miskolcon 39, a többi városban és a 
községekben 44–44 lakás építésére adtak ki engedélyt az építésügyi hatóságok.  

2013-ban a tízezer lakosra jutó lakásépítés mutatója a régión belül a megyében volt a 
legmagasabb (3,7), a szintén kedvezőtlen országos érték fele.  

A megyeszékhelyen 170, a megye többi városában 29, a községekben 50 lakást vettek 
használatba 2013-ban. Miskolcon a lakásépítés élénkülése az új, többszintes, több lakásos 
épületek építésének köszönhető. 

8. ábra 

Az épített lakások megoszlása településtípusonként 

 
Változott az építtetői kör összetétele. A használatba vett lakások 53%-át vállalkozások, 47%-át 

magánszemélyek építtették. A vállalkozások 4,3-szer több, a magánszemélyek 44%-kal kevesebb 
lakást építtettek, mint 2012-ben. Az építtetők között továbbra sem jelentek meg az 
önkormányzatok. A vállalkozók által épített lakások döntő többsége a megyeszékhelyen készült, a 
többi településen inkább a természetes személyek voltak az építtetők.  

Miskolcon a használatba vett lakások több mint háromnegyede értékesítésre, a többi 
településen szinte kivétel nélkül saját használatra épült. Az értékesítésre szánt lakások száma  
79%-kal emelkedett, ugyanakkor a saját használatra építetteké 44%-kal csökkent az egy évvel 
korábbihoz képest. 

Az összes épített lakásból nőtt az egy-, kettő- és a háromszobás lakások részesedése, miközben 
a négy- és többszobásoké csökkent. A legtöbb épített lakás a községekben négy szobával, a 
megyeszékhelyen három szobával rendelkezett. A többi városban azonos számban épültek négy, 
illetve három szobás lakások. 2013-ban a lakások átlagos alapterülete 12m2-rel, 101m2-re 
mérséklődött az egy évvel korábbihoz képest. 

Míg a magánszemélyek által építtetett lakások többsége új családi ház volt, addig azok, amelyek 
kivitelezésére vállalkozások adtak megbízást főként új, többszintes, több lakásos formában 
épültek.  
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A megyében 2013-ban 23 lakás szűnt meg, ezek 65%-a avulás, 22%-a lakásépítés, 13%-a egyéb 
ok miatt.   

Turizmus 

Borsod-Abaúj-Zemplén kereskedelmi szálláshelyeinek forgalma kedvezően alakult 2013-ban: a 
vendégeknél 6,7%-os, a vendégéjszakáknál 8,2%-os növekedés következett be az előző évhez 
képest. A hazánkba érkezett vendégek 3,7%-a szállt meg a megyében, és az általuk eltöltött 
vendégéjszakák aránya 3,4% volt.  

2013-ban a megyei kereskedelmi szálláshelyekre 326 ezer vendég érkezett, akik összesen  
768,7 ezer, átlagosan 2,4 vendégéjszakát maradtak. A vendégek 20%-át és a vendégéjszakák  
22%-át a külföldiek adták. Összességében a külföldi vendégek száma az előző évhez képest nem 
változott, a vendégéjszakáké 7,1%-kal nőtt. A külföldi vendégek a szállodákba 3,1%-kal 
kevesebben, a panziókba 30%-kal többen érkeztek, mint 2012-ben.  

9. ábra 

A kereskedelmi szálláshelyeken a vendégforgalom havonkénti alakulása, 2013 

 
A megye turisztikai keresletét döntően a belföldi vendégkör határozza meg. A vendégek  

80%-át kitevő belföldiek 8,4%-kal, a vendégéjszakáik száma 8,5%-kal haladta meg az előző évit. 
Amíg a szállodákba a hazai vendégek 13,5%-kal többen, addig a panziókba 1,3%-kal kevesebben 
érkeztek, mint egy évvel korábban. A vendégéjszakák száma mindkét szállástípusban emelkedett.  

2013-ban a megyei kereskedelmi szálláshelyeken megszállt vendégek átlagosan 2,4, ezen belül a 
külföldiek 2,6, a belföldiek 2,3 vendégéjszakát töltöttek el. Szállodák esetében mérsékelt, a 
panzióknál 4,3%-os volt az átlagos tartózkodási idő emelkedése az előző évhez viszonyítva.  
A külföldi vendégek a szállodákban rövidebb ideig maradtak, mint egy évvel korábban.  

2013-ban Borsod-Abaúj-Zemplénben a kereskedelmi szálláshelyeken a vendégek 21%-a az 
előszezonban szállt meg, ami 1,8 százalékponttal magasabb az előző évinél. A főszezonban  
31%-uk pihent, ez a részarány 1 százalékponttal kisebb a 2012. év július-augusztushoz 
viszonyítva. Az utószezonra a vendégek 16%-a érkezett, ami 0,3 százalékponttal alacsonyabb, 
mint 2012-ben volt.  
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10. ábra 

A vendégforgalom idényenkénti alakulása, 2013 

 

Borsod-Abaúj-Zemplénbe Európából 61,6 ezer vendég érkezett, ami a külföldiek 95%-a volt. 
Az Európai Unió országaiból 52,1 ezer vendég foglalt szállást a megye kereskedelmi 
szálláshelyein, akik összességében 135,3 ezer (átlagosan 2,6) vendégéjszakát töltöttek el. Az EU 
tagországainak vendégei adták a külföldi vendégek 80%-át, illetve a vendégéjszakáik 82%-át.  
A külföldiek 30%-a Lengyelországból, 16%-a Szlovákiából, 8,4%-a Németországból, 6,3%-a 
Oroszországból érkezett.  

A megye kereskedelmi szálláshelyein a vendégek 962,8 millió forint értékben egyenlítették ki 
szállásdíjaikat SZÉP (Széchenyi István Pihenőkártyával) kártyával. A belföldi bruttó szállásdíjból a 
beváltott SZÉP kártya értéke folyamatosan emelkedett, 2013-ban 34%- volt.  

A kereskedelmi szálláshelyeken bruttó 7,4 milliárd forint árbevétel keletkezett, ezen belül a 
szállásdíjakból 4,1 milliárd forint, amely 9,2%-kal haladta meg az előző évit. A szállásdíj-bevételek 
70%-át a szállodák, 15%-át a panziók adták, és 24%-a a külföldi vendégektől származott.  
A kereskedelmi szálláshelyeken a vendéglátás bevétele 2,2 milliárd forint volt, ami 6,5%-kal 
magasabb, mint 2012-ben.  

Egy vendégéjszakára a megyei kereskedelmi szálláshelyeken átlagosan 5277 forint bruttó 
szállásdíjbevétel jutott, 0,9%-kal több mint egy évvel korábban. A külföldiek esetében 2,9%-kal 
csökkent, a belföldieknél 2,2%-kal nőtt az egy vendégéjszakára jutó szállásdíj.  

Közúti közlekedési balesetek 

Magyarországon előzetes adatok alapján 2013-ban 3,4%-kal több személysérüléses közúti 
közlekedési baleset történt, mint az előző évben. Míg a halálos kimenetelű balesetek száma alig 
változott, addig a súlyos és a könnyű sérüléseseké emelkedett. 

Borsod-Abaúj-Zemplén közútjain 2013-ban összesen 697 személysérüléses közúti közlekedési 
balesetet regisztráltak, ebből 24 halállal, 226 súlyos, 447 könnyű sérüléssel végződött. A halálos 
kimenetelű balesetek száma 40%-kal, a súlyos 1,7%-kal csökkent, a könnyű sérüléssel járóké 
3,7%-kal nőtt az előző évhez viszonyítva. 

A közúti közlekedési balesetek 12%-át ittas állapotban okozták. 
A járművezető hibájából (92%) bekövetkezett közúti közlekedési balesetek esetében 45%-ban 

a sebesség nem megfelelő megválasztása, 22%-ban az elsőbbség meg nem adása játszott szerepet. 
A gyalogosok hibája az esetek 6%-ában vezetett közúti közlekedési balesethez. 
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2013-ban Borsod-Abaúj-Zemplénben 908-an szenvedtek személysérüléses közúti közlekedési 
balesetet, 4%-kal kevesebben, mint az előző évben. Ezen személyek 2,8%-a életét vesztette,  
27%-a súlyosan, 70%-a könnyen sérült meg.  
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