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A Balaton turisztikai régió részesedése…

2018. évi adatok (működő vállalkozások száma 2017), ország=100%

…területből

4,2%

…népességből

2,6% … befizetett személyi 

jövedelemadóból

2,3%

…a szálláshely szolgáltatás 

vendéglátás területén működő 

vállalkozások számából
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…vendéglátóhelyek 

számából
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…kereskedelmi szálláshelyek
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A legközelebbi gyorsforgalmi csomópont közúti elérhetőségi ideje, 2018
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Lakónépesség száma, 2019. január 1.

Az egy négyzetkilométeres földrajzi rácshálóra (gridre) 
jutó népesség száma, 2011

Balaton régió, 2019, január 1.

180 település 256 ezer lakos
Ebből part menti és partközeli:

52 település 147 ezer lakos

Népsűrűség 66 fő/km2 (országos: 105 fő/km2)
part menti és partközeli 104 fő/km2

Városi népesség aránya: 53%
part menti és partközeli 68%
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Természetes szaporodás/fogyás(-) ezer lakosra, 2018

Elöregedő települések: 
• ezer lakosra 7,0 élveszületés, országos átlag (9,2) 

alatt
• ezer lakosra 14,0 halálozás, országos átlag (13,4) 

felett
• természetes fogyás 6,9 fő ezer lakosonként 

országos viszonylatban magas
• háttér települések kedvezőbb korösszetétel, 

kedvezőbb élveszületési, rosszabb halálozási 
mutatóval.
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Belföldi vándorlási különbözet ezer lakosra, 2018

Bevándorlás növeli a régió népességét
• 2018-ban a régióba be- és elvándorlások 

egyenlege pozitív.
• Ez elsősorban a part menti és partközeli 

települések bevándorlási többletéből adódik.
• Országosan hasonló „vonzerővel” a főváros 

egyes kerületei, Pest megye, illetve a nyugati 
határ menti térségek rendelkeznek.
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Nyilvántartott álláskeresők aránya a 15-64 éves népességből, 2018

Országos átlagnál kedvezőbb mutatók:
• az álláskeresőkön belül a tartósan munka nélkül 

lévők aránya kisebb
• a part mentén, illetve az északi parton élők 

helyzete kedvezőbb 
• jelentős munkanélküliséggel sújtott település 51 

van a régióban 
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Ezer állandó lakosra jutó személyi jövedelemadót fizetők száma, 2018

• A lakosság mintegy fele adózó.
• Csekély a különbség a part menti és a 

háttértelepülések között.
• Veszprém megyei települések kedvezőbb 

helyzetben (Veszprém, Balatonalmádi, 
Balatonfüred és Tihany környéke, Balaton-
felvidék).

• Egy adófizetőre 2,4 millió szja alapot képező 
jövedelem. 
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Egy állandó lakosra jutó szja alapot képező jövedelem, 2018
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Működő vállalkozások száma ezer lakosra, 2017



12

Működő vállalkozásokból az önálló/egyéni vállalkozók 
aránya, 2017

Ezer lakosra jutó egyéni vállalkozók, 2017
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Működő vállalkozásokból a turizmus, vendéglátás főtevékenységűek aránya, 2017
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Kiskereskedelmi üzletek tízezer lakosra jutó 
száma, 2018

Kiskereskedelmi forgalom egy lakosra, 2018
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Vendéglátóhelyek tízezer lakosra jutó száma, 2018
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Épített lakások tízezer lakosra jutó száma, 2018
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Értékesített használt lakások átlagos ára, 2018
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A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások aránya, 2018
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Egy háztartási fogyasztóra jutó villamosenergia-felhasználás
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Közszolgáltatás keretében a lakosságtól elszállított települési hulladék egy főre jutó 
mennyisége, 2018
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A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma és a legnagyobb forgalmat 
lebonyolító 15 település, 2018
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Kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma a 10 legnagyobb 
vendégforgalmat lebonyolító településen, 2018
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Kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma ezer lakosra, 2018
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A június–augusztusban eltöltött vendégéjszakák aránya az éves vendégforgalomból, 2018
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A belföldivendég-éjszakák aránya a kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáiból, 2018
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A Balaton turisztikai régióban eltöltött külföldivendég-éjszakák száma
a TOP10 küldőország szerint, 2018
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Kereskedelmi szálláshelyek férőhely-kihasználtsága, 2018
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Szobák átlagára a kereskedelmi szálláshelyeken, 2018
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Üzleti célú egyéb szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 
száma ezer lakosra, 2018

Kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött 
vendégéjszakák száma ezer lakosra, 

2018
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TÉR-KÉP, 2018 
(várható megjelenés 2019. december)

• Éves gyakoriságú kiadványsorozat, idén ötödik alkalommal jelentetjük meg.
• A tudományos élet képviselői és a szakmai döntéshozók igényeire alapul.
• Célja, hogy tematikus térképek, diagramok, illetve infografikák segítségével átfogó képet adjon az Európai Unióban és

Magyarországon zajló térbeli folyamatokról, bemutassa az egyes térségek között meglévő társadalmi, gazdasági különbségeket.
• Az ábrázolt folyamatok és jelenségek hátterének megértését rövid szöveges elemzések segítik.
• A kiadványban a rendelkezésre álló legfrissebb adatok alapján mutatjuk be a főbb jelenségeket, egy helyzetkép felvázolásával.
• Minden évben más-más kiemelt téma, illetve kiemelt térség bemutatása. Idén kiemelt téma a járműgyártás, a kiemelt térség a

Balaton turisztikai régió.



Köszönjük a figyelmet!
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www.ksh.hu
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