
                                                                                                 

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) 
megalapozásához 

Veszprém megye 

 
 

Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz 
kapcsolódó stratégiaalkotás folyamatában hasznosítható adatait tartalmazza. Célja egy 
általános kép nyújtása a megye szakosodását befolyásoló földrajzi, társadalmi, gazdasági 
jellemzőkről, a megye ágazatairól és nem utolsósorban a kutatás-fejlesztéssel és a 
tudománnyal összefüggő és megjeleníthető adatok széles körű reprezentálása.  

A táblázatok és ábrák nagy része nem abszolút értékeket közöl, hanem helyezést, illetve 
viszonyítást a többi magyarországi megyéhez képest1 (az ábrák nagy része a legnagyobb és a 
legkisebb értékkel rendelkező megyét, valamint Budapestet tünteti fel). 

A profil a legfrissebb rendelkezésre álló adatokat tartalmazza. A megyei statisztikai 
összesítést Excel táblázat egészíti ki, mely további adatokat is tartalmaz. 

Az S3-stratégiaalkotás folyamatában – a forrás megjelölésével – természetesen más 
releváns adatok is felhasználhatók. Kérdésekkel, esetleges további igényekkel forduljanak 
bizalommal a KFI Obszervatórium munkatársaihoz2, készséggel állnak az érdeklődők 
rendelkezésére. 

  

                                                             

1 A meghatározó súllyal bíró ágazatokat a lokációs hányados (LQ) kiszámításával térképeztük fel, melyet az 
alábbi módon számolunk ki: 
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2 Szabó István, KFI Obszervatórium főosztályvezetője, e-mail cím: istvan.szabo@nih.gov.hu 
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1 A GDP és összetevői 
 

1. A bruttó hazai termék (GDP) 2012-ben: 706 408 millió Ft (12. hely) 

 
 

2. Egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) 2012-ben: 2 001 ezer Ft (11. hely) 
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3. Főbb nemzetgazdasági ágak részesedése a bruttó hozzáadott értékből (2012): 
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4. Egy lakosra jutó külföldi befektetés 2012-ben: 431,9 ezer Ft (10. hely) 
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5. Az országos gazdaságszerkezethez képest jelentős szakágazatok a megyében:3 

 
Forrás: NGM-IKF számítás a társasági adóbevallás adatai alapján, a ClusterCoop projektben 

  

                                                             

3 az árbevétel, valamint a cégek száma, a foglalkoztatottak száma, és az export együttes figyelembe vétele alapján 
(a legnagyobb adófizető cégek adatai nélkül!) 
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2 K+F és Innováció 
 

1. Kutatóhelyek száma 
 Összes kutatóhely száma 2012-ben: 85 db (8. hely) 

 
 

 Vállalati kutatóhelyek száma 2012-ben: 50 db (10. hely) 

 
 

2. Kutató-fejlesztők számított létszáma (FTE) 
 A kutató-fejlesztők számított létszáma összesen 2012-ben: 846 fő (5. hely) 
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 Államháztartási szektor: 92 fő (6. hely) 

 
 

 Felsőoktatási szektor: 142 fő (9. hely) 

 
 

 Vállalkozási szektor: 612 fő (3. hely) 

 

 
3. A kutató-fejlesztők között a Magyar Tudományos Akadémia tagjai és a tudományos 

fokozattal vagy címmel rendelkezők száma és aránya 2012-ben: 293 fő (8. hely); 
26,7% (15. hely) 
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4. K+F ráfordítás 2012-ben: 15 105 millió Ft (4. hely) 

 
 

5. A Magyar Tudományos Akadémia megyében működő intézetei: 
 MTA Ökológiai Kutatóközpont  

 Balatoni Limnológiai Intézet  
 

6. A NIH által vezetett kutatási infrastruktúra regiszter alapján a megyében nyilván-
tartott kutatási infrastruktúra címre jelentkezett pályázók száma: 21 db. (6. hely) 

 

 
7. A Kaleidoszkóp rendszer vállalati adatai alapján a következő ágakban/ágazatokban 

folyik számottevő K+F a megyében: 
 Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 
 Élelmiszeripar, ital, dohánytermék gyártása 
 Vegyi anyag, termék gyártása 
 Gép, gépi berendezés gyártása 
 Járműgyártás 
 Környezetvédelem, vízellátás, megújuló energia 
 Információtechnológiai és egyéb információs szolgáltatás 
 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
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8. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) pályázatain a 19 megye átlagán 
felül (lokációs hányados alapján) szerepelt a megye az alábbi tudományágakban 
2008-2014 között: 

Tudományágak 
Kapott 

támogatás 
(millió Ft) 

19 megye 
átlaga 

(millió Ft) 

helyezés a 
megyék közötti 

rangsorban 
Vegyészmérnöki tudományok 581,4 46,8 1. 
Villamosmérnöki tudományok 163,5 53,8 3. 
Gépészeti tudományok 188,1 117,2 4. 
Építőmérnöki tudományok 14,7 9,4 2. 
Közgazdaságtudományok 35,6 23,6 6. 
Kémiai tudományok 78,0 53,3 4. 
Növénytermesztési és kertészeti tudományok 206,4 155,9 6. 
Természettudományok 16,2 15,0 5. 
Környezettudományok 80,8 77,4 6. 

 

9. A KFI releváns operatív programok pályázatain jól szerepelt a megye az alábbi 
ágakban/ágazatokban 2008-2014 között: 
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3 Emberi erőforrás 
 

1. Gazdasági aktivitás 
 aktivitási arány4 2013-ban: 66,5% (7. hely) 

  

 
 

 munkanélküliségi ráta 2013-ban: 8,9% (6. hely) 
 

 

 

2. Érettségi bizonyítvánnyal vagy magasabb iskolázottsággal rendelkezők aránya 2011-
ben: 35,8% (10. hely) 

 
 

3. Egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel rendelkezők aránya 2011-ben: 11,8% (9. hely) 

 

  

                                                             

4 A gazdaságilag aktívak (foglalkoztatott és munkanélküli) aránya a népességen belül. 



   

 11/13 

 
4. 1000 főre jutó felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók száma 2013-ban: 18,8 fő (9. 

hely) 

 

 
5. 1000 főre jutó foglalkoztatottak száma 2012-ben: 405,9 fő (7. hely),  

 
ebből: 

 legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkező: 40,4 fő 
 középfokú végzettséggel rendelkező érettségi nélkül: 147,3 fő 
 középfokú végzettséggel, érettségivel rendelkező: 126,6 fő 
 felsőfokú végzettséggel rendelkező: 91,6 fő 
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6. 1000 lakosra eső alkalmazásban állók száma5 (2013) a megyében: 219,0 fő (8. hely). 

A következő ágakban/ágazatokban magas a többi megyéhez viszonyítva az 
alkalmazásban állók aránya: 

 

                                                             

5  4 fő fölötti vállalkozások és a központi és helyi költségvetés szervezetei, társadalombiztosítás és kijelölt non-
profit szervezetek (nem teljes munkaidő esetén legalább 60 munkaóra teljesítés) 
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Adatok forrása: 

 EMMI 
 Eurostat 
 Kaleidoszkóp adatbázis 
 KSH 
 MTA 
 KTIA 
 NAV 
 NFÜ 
 NGM 
 NIH kutatási infrastruktúra regiszter 

 


