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Komárom-Esztergom megye 
általános bemutatása
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� Komárom‐Esztergom az ország legkisebb területű megyéje, viszont 138
fő/km2 népsűrűségével Pest megye után a legintenzívebben lakott
megye.

� Az itt megtelepedett korszerű, nemzetgazdasági jelentőségű ágazatok
(járműgyártás, gyógyszer, gépipar, elektronika) ma az ország GDP
előállításában meghatározó szerepet játszanak: a megyék által
előállított bruttó hazai termék 5,5%‐át Komárom‐Esztergom megye
termelte meg, miközben a megyék népességének 3,8%‐a él itt.

� Az egy főre vetített GDP tekintetében Győr‐‐‐‐Moson‐‐‐‐Sopron
megye utána 2. helyen áll. Komárom‐‐‐‐Esztergom megye az
ország legdinamikusabban fejlődő megyéi közé tartozik.



A megye gazdasága – 1. Beruházások

Komárom-
Esztergom megye 

gazdasága

számokban

1. 1. Beruházások

2. 2. Ipar

3. 3 Ipar, Építőipar

4. 4. Turizmus

5. 5. Nyilvántartott 
álláskeresők

6. 6. Alkalmazásban 
állók

� A megyei cégek 2014 első félében 65,2
milliárd forintot fordítottak új tárgyi
eszközök beszerzésére, a meglévők
felújítására, 39%-kal többet, mint az előző
év azonos időszakában.

� A megyei beruházásokból legnagyobb
arányban (70%) részesedő feldolgozóipari
teljesítmények nagysága 56%-kal emelkedett.

� A beruházásokat tekintve Komárom-
Esztergom megye (Budapestet nem számítva)
3. a megyék rangsorában.
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� Az ipari termelés értéke a megyében telephellyel rendelkező
vállalkozásoknál 2014 közepén 6,8%-kal nőtt 2013 azonos
időszakához képest. A megye egy-egy lakosára 3,2 millió forint
termelési érték jutott, több mint 2 és félszerese az országos átlagnak.

� Az ipari teljesítmény 38%-át adó járműipar termelése a
másfélszeresére bővült, az ipari produktumok ötödét kitevő
számítógépek, elektronikai, optikai termékek gyártása ezzel szemben
30%-kal visszaesett.

� A gépipari ágazatok mindegyike erősen export-orientált:
termékeik több mint 90%-a került külföldi piacokra.

A megye gazdasága
- 2. Ipar 
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� Összességében elmondható, hogy az ország legiparosodottabb megyéje
Győr-Moson-Sopron után második helyen áll Komárom-Esztergom,
ahol az egy lakosra jutó ipari termelés 2,5-szeresen múlja felül
az országos átlagot.

A megye gazdasága 
- 3. Ipar
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� Tovább mérséklődött a megye munkanélküliségi rátája: egy év alatt 4,8
százalékponttal, 3,8%-ra csökkent. (Az országos átlag 8,0%) Ez
országos viszonylatban Győr-Moson-Sopron megye után a második
legkedvezőbb érték.

� A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2014 június végén a
megyében 9384 álláskeresőt tartottak nyílván, mely adat az előző
évhez viszonyítva 23%-os csökkenést mutat.

A megye gazdasága
- 4. Nyilvántartott álláskeresők
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� A megyei szervezeteknél 2014 II. negyedévében közel 79 ezren álltak
alkalmazásban. 5,6%-kal többen, mint egy évvel korábban.

� Az ipar (ezen belül is a feldolgozóipar) szerepe meghatározó a megyei
foglalkoztatásban, az alkalmazásban állók csaknem fele a feldolgozóipari
szervezeteknél dolgozik. A szolgáltató szektor a munkavállalók 44%-át
alkalmazza. A szektoron belül az egészségügyi szolgáltatást nyújtó, az
oktatási, a kereskedelemi és a közigazgatási tevékenységet végző
szervezeteknél dolgoznak a legtöbben.

� A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete
229 ezer forintot tett ki, ami a megyék között Győr-Moson-Sopron után
a második legmagasabb volt 2014 közepén.

A megye gazdasága
- 5. Alkalmazásban állók
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