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26. ábra: Nonprofit és civil szervezetek száma 1000 főre 2016-ban Forrás: KSH Tájékoztatási AdatbázisHiba! A könyvjelző 

nem létezik. 

27. ábra: Általános iskolák létszám, osztály adatai Forrás: KSH TSTAR .................................................................................... 28 

28. ábra: Középfokú oktatásban tanulók számának és belső arányainak változása 2002-2016 között Forrás: KSH – TSTAR .. 29 
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29. ábra: Középfokú intézménytípusokban tanulók számának aránya 2009. évhez képest Forrás: KSH - TSTAR .................... 30 

30. ábra: Középfokú intézménytípusokban tanulók számának aránya országos összehasonlításban Forrás: KSH - TSTAR ..... 31 

31. ábra: Felsőoktatásban részt vevők , 2001-2016  Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis ....................................................... 35 

32. ábra: Felsőoktatás oklevelek-oktatók száma, 2008-2016 Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis ......................................... 35 

33. ábra: 2017 január-december közötti havi betegforgalom alakulása Forrás: NEAK / FM SZGYEOKHiba! A könyvjelző nem 

létezik. 

34. ábra: Krízisközpont által nyújtott egyes szolgáltatások igénybevételének alakulása 2012-2017 Forrás: SZMJV PMHIVHiba! 

A könyvjelző nem létezik. 

35. ábra: Szociális intézmények kihasználtsága I. 2000-2017 Forrás: SZMJV Önkormányzat, KSH-TSTARHiba! A könyvjelző 

nem létezik. 

36. ábra: Szociális intézmények kihasználtsága II. 2000-2016 Forrás: SZMJV Önkormányzat, KSH-TSTARHiba! A könyvjelző 

nem létezik. 

37. ábra: Múzeumi látogatási adatok változása Székesfehérváron 2004-2016 között Forrás: KSH-TSTARHiba! A könyvjelző 

nem létezik. 

38. ábra: Könyvtárhasználati adatok változása Székesfehérváron 2000-2016 Forrás: KSH-TSTARHiba! A könyvjelző nem 

létezik. 

39. ábra: Közművelődési intézmények statisztikai adatai Székesfehérváron 2006-2016 Forrás: KSH-TSTARHiba! A könyvjelző 

nem létezik. 

40. ábra: Alkotó művelődési közösségek statisztikai adatai Székesfehérváron 2007-2016 Forrás: KSH-TSTARHiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

41. ábra: Bruttó hazai termék (GDP, piaci áron) éves változása, 2000-2016 Forrás: KSH T-STAR ............................................ 40 

42. ábra: Bruttó hazai termék (GDP, piaci áron) megoszlása megyénként a közép dunántúli régióban 2016 Forrás: KSH T-STAR

 ................................................................................................................................................................................................. 41 

43. ábra: Regisztrált és működő vállalkozások alakulása Székesfehérvár, 2000-2016 Forrás: (TeIR)|KSH-TSTAR ................... 42 

44. ábra: 1000 lakosra jutó regisztrált és működő vállalkozások száma a megyei jogú városokban, Magyarországon, 2016 

Forrás: (TeIR)|KSH-TSTAR ......................................................................................................................................................... 42 

45. ábra: Regisztrált és működő vállalkozások számának alakulása az egyéni és társas gazdálkodási formák szerint megbontva 

Székesfehérváron, 2000-2015/2016 Forrás: (TeIR)|KSH-TSTAR ............................................................................................... 44 

46. ábra: Működő vállalkozások vállalkozási forma szerinti megoszlása, valamint számának alakulása 2000-2016 között 

Székesfehérváron Forrás: KSH-TSTAR (*Megjegyzés: Betéti társaság a 2013. évi V. törvény szerint jogi személyiséggel 

rendelkező társaság, korábban, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint még jogi személyiség nélküli volt)

 ................................................................................................................................................................................................. 44 

47. ábra: Működő vállalkozások száma létszámkategóriánként az egyes területi szinteken (2016)  Forrás: KSH-TSTAR......... 45 

48. ábra: Működő vállalkozások számának alakulása létszám-kategóriánként 2000-2016 között Székesfehérváron  Forrás: KSH-

TSTAR ....................................................................................................................................................................................... 46 

49. ábra: A működő vállalkozások száma nemzetgazdasági ágak szerint (2016) Forrás: KSH T-STAR ...................................... 47 

50. ábra: Működő vállalkozások megoszlása nemzetgazdasági áganként és annak alakulása 2008-2011 és 2011-2016 időszakok 

között Székesfehérváron Forrás: KSH-TSTAR ........................................................................................................................... 48 

51. ábra: Működő vállalkozások megoszlása árbevétel- és létszám-kategóriánként, 2010 Székesfehérváron Forrás: KSH T-STAR

 ................................................................................................................................................................................................. 49 

52. ábra: Működő vállalkozások (2010) és a teljes munkaidőben alkalmazásban állók (2011) száma, megyei aránya 

nemzetgazdasági áganként Székesfehérváron Forrás: KSH T-STAR ......................................................................................... 50 

53. ábra: Külföldi érdekeltségű vállalkozások, 2010 Forrás: KSH T-STAR, KSH Megyei Jogú Városok, 2013. július .................. 51 

54. ábra: Székesfehérvár iparűzési adóbevételének alakulása a 100 legnagyobb adózóra vonatkozóan  Forrás: Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzat adatai, saját szerkesztés .................................................................................................... 53 

55. ábra: A szállásférőhelyek férőhelyeinek változása 2004-2014; 2016 Forrás: TeIR; KSH ..................................................... 55 

56. ábra: Vendégforgalom és a vendégéjszakák számának változása Székesfehérváron, 2004-2014; 2016 Forrás: TeIR; KSH 55 
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57. ábra: Külföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák ...................................................................................................... 56 

58. ábra: Kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakái számának változása Székesfehérváron, 2004-2014; 2016 Forrás: TeIR; 

KSH ........................................................................................................................................................................................... 56 

59. ábra: High-tech feldolgozóipar vállalkozásainak megoszlása, 2013 Forrás:(TeIR)|KSH ...................................................... 64 

60. ábra: Medium High-tech feldolgozóipar vállalkozásainak megoszlása, 2013 Forrás:(TeIR)|KSH ....................................... 64 

59. ábra: Lakásállomány változása Székesfehérváron 2001-2016 Forrás: KSH T-STAR ............................................................ 66 

60. ábra: Új lakásépítés Székesfehérváron 2000-2016 Forrás: KSH T-STAR .............................................................................. 67 

61. ábra: Székesfehérváron épített lakások megoszlása szobák száma szerint 2000-2016 Forrás: KSH T-STAR ...................... 68 

62. ábra: Lakások és lakott üdülők komfort szerint 2011 Forrás: KSH T-STAR ......................................................................... 68 

63. ábra: Lakások és lakott üdülők alapterület szerint (m2) 2011 Forrás: KSH T-STAR ............................................................. 69 

64. ábra: Épített lakások építő és cél szerint 2001-2016 Forrás: KSH T-STAR .......................................................................... 69 

65. ábra: Lakás árváltozások megyeszékhelyenként 2015-2017 Forrás: OTP Értéktérkép 2015/2, 2016/2, 2017/2................ 70 

66. ábra: Lakóingatlan átlag m2 ár változása Székesfehérváron az ingatlannet.hu adatbázisa alapján ................................. 71 

67. ábra: Lakóingatlan típusok és albérletek átlag m2 ára az ingatlannet.hu adatbázisa alapján, reál* áron (2003-2017) .... 72 

68. ábra: Székesfehérvár önkormányzatának bevételei, összetétele és változása 2006-2017 között  Forrás: Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ................................................................................................................................ 75 

69. ábra: Székesfehérvár önkormányzatának helyi adóbevételei, összetétele és alakulása 2006-2017 között  Forrás: KSH-

TSTAR, illetve Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat ............................................................................................ 76 

70. ábra: Székesfehérvár MJV iparűzési adóbevételeinek alakulása a TOP 100 adófizető viszonylatában  Forrás: Székesfehérvár 

Megyei Jogú VárosPolgármesteri Hivatal ................................................................................................................................. 76 

71. ábra: Intézményfenntartás ágazat szerinti megoszlása kiadás alapján Forrás: SZMJV Önkormányzat 2017. évi zárszámadás

 ................................................................................................................................................................................................. 87 

72. ábra: Humán ágazat intézményei kötelező-önként vállalt feladat szerinti kiadás megoszlása Forrás: SZMJV Önkormányzat 

2017. évi zárszámadás .............................................................................................................................................................. 88 

73. ábra: Meghatározó zöldfelületi elemek aránya a belterülethez viszonyítva ....................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

74. ábra: Helyi közutak kiépítettsége, alakulása Székesfehérváron 2003-2015 között Forrás:(TeIR)|ÁKMIHiba! A könyvjelző 

nem létezik. 

75. ábra: Személygépkocsik számának alakulása a különböző területi szinteken, 2016 Forrás: (TeIR)|KSH-TSTARHiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

76. ábra: Személygépkocsik száma 2001-2016 Forrás: (TeIR)|KSH-TSTAR ................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

77. ábra: Székesfehérvár helyi járati vonalhálózata Forrás: „Székesfehérvári Intermodális Regionális Közösségi Közlekedési 

Központ kialakítása” KÖZOP-5.5.0-09-2010-0013 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány .. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

78. ábra: Autóbusz kapacitás és forgalom alakulása Székesfehérváron 2011-2016 (2017) Forrás: (TeIR)|KSH-TSTAR, SZMJV 

Önkormányzat (2017) ................................................................................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

79. ábra: Szolgáltatott víz mennyisége 2000-2016 között Székesfehérváron Forrás: KSH-STADATHiba! A könyvjelző nem 

létezik. 

80. ábra: Közüzemi ivóvíz és szennyvíz bekötések számának alakulása 2001-2016 Forrás: KSH-STADATHiba! A könyvjelző 

nem létezik. 

81. ábra: Összenergia-felhasználás alakulása Székesfehérváron, 2012-2016 Forrás: KSH-TSTAR; Széphő Zrt.Hiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

82. ábra: Összenergia-felhasználás szférák közötti megoszlásának alakulása Székesfehérváron, 2012-2016 Forrás: KSH-TSTAR; 

Széphő Zrt.; E.ON Zrt., FŐGÁZ Zrt. ............................................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

83. ábra: Villamos energia fogyasztás alakulása Székesfehérváron, 2006-2016 Forrás: KSH T-STARHiba! A könyvjelző nem 

létezik. 

84. ábra: Gázfogyasztási adatok alakulása Székesfehérváron, 2000-2016 Forrás: KSH T-STAR Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
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85. ábra: Gázfogyasztók számának alakulása Székesfehérváron, 2001-2016: Forrás: KSH T-STARHiba! A könyvjelző nem 

létezik. 

86. ábra: Távhőfogyasztási adatok Székesfehérváron, 2009-2016 Forrás: KSH T-STAR ............ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

87. ábra: Távhőszolgáltatást igénybe vevők számának alakulása Székesfehérváron, 2004-2016: Forrás: KSH T-STARHiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

88. ábra: Mobilinternet nélküli internet-előfizetések megoszlása 2013 és 2016 években Forrás: KSH-TSTARHiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

89. ábra: Hírközlési infrastruktúra elemeinek változása Forrás: KSH-TSTAR ............................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

90. ábra: Székesfehérvár infokommunikációs ellátottsága és területi összehasonlításai, 2016 Forrás: KSH-TSTARHiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

91. ábra: Nitrogén-dioxid és ülepedő por szennyezőanyagok koncentrációjának alakulása 2007-2016 között éves átlagokra 

vonatkozóan Székesfehérvár RIV (manuális) mérőpontjain Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat, LRK Adatközpont évi 

összesítő értékelései hazánk levegőminőségéről (napi átlagadatok éves átlagai) ................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

92. ábra: Nitrogén-dioxid koncentrációk napi átlagadatai  2017.01.01-2017.12.31 között Székesfehérváron, a Várkörút 6. és 

Pozsonyi út 95. szám alatti RIV mérőpontokon Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat Levegőtisztaság-védelmi Referencia 

Központ, www.levegominoseg.hu ............................................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

93. ábra: Kén-dioxid koncentrációk napi átlagadatai 2017.01.01-2017.12.31 között Székesfehérváron az automata 

mérőponton Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ, www.levegominoseg.hu

 .................................................................................................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

94. ábra: Nitrogén-dioxid koncentrációk napi átlagadatai 2017.01.01-2017.12.31 között Székesfehérváron az automata 

mérőponton Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ, www.levegominoseg.hu

 .................................................................................................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

95. ábra: Nitrogén-dioxid szennyezőanyag koncentrációjának alakulása 2007-2016 között Székesfehérvár automata 

mérőpontján Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat, LRK Adatközpont évi összesítő értékelései hazánk levegőminőségéről

 .................................................................................................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

96. ábra: Nitrogén-oxid koncentrációk napi átlagadatai  2017.01.01-2017.12.31 között Székesfehérváron az automata 

mérőponton Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ, www.levegominoseg.hu

 .................................................................................................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

97. ábra: Nitrogén-oxid szennyezőanyag koncentrációjának alakulása 2007-2016 között Székesfehérvár automata 

mérőpontján Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat, LRK Adatközpont évi összesítő értékelései hazánk levegőminőségéről

 .................................................................................................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

98. ábra: Szén-monoxid koncentrációk napi átlagadatai  2016.01.01-2016.12.31 között Székesfehérváron az automata 

mérőponton Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ, www.levegominoseg.hu

 .................................................................................................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

99. ábra: Szén-monoxid szennyezőanyag koncentrációjának alakulása 2007-2016 között Székesfehérvár automata 

mérőpontján Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat, LRK Adatközpont évi összesítő értékelései hazánk levegőminőségéről

 .................................................................................................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

100. ábra: Ózon koncentrációk napi átlagadatai  2017.01.01-2017.12.31 között Székesfehérváron az automata mérőponton 

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ, www.levegominoseg.huHiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

101. ábra: Ózon szennyezőanyag koncentrációjának alakulása 2007-2016 között Székesfehérvár automata mérőpontján 

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat, LRK Adatközpont évi összesítő értékelései hazánk levegőminőségérőlHiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

102. ábra: Szálló por koncentrációk napi átlagadatai  2017.01.01-2017.12.31 között Székesfehérváron az automata 

mérőponton Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ, www.levegominoseg.hu

 .................................................................................................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

103. ábra: Szálló por szennyezőanyag koncentrációjának alakulása 2007-2016 között Székesfehérvár automata mérőpontján 

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat, LRK Adatközpont évi összesítő értékelései hazánk levegőminőségérőlHiba! A 

könyvjelző nem létezik. 
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104. ábra: Székesfehérvár területén üzemelő meghatározó pontforrások nitrogén-oxidok éves összkibocsátásai 2004-2012 

között Forrás: Székesfehérvár-Veszprém levegőminőségi terv (2013) ..................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

105. ábra: Székesfehérvár területén üzemelő meghatározó pontforrások szilárd (nem toxikus) éves összkibocsátásai 2004-

2012 Forrás: Székesfehérvár-Veszprém levegőminőségi terv (2013) ........................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

106. ábra: Személygépkocsik állományának megoszlása Székesfehérváron 2001-2016 Forrás: (TeIR)|KSH-TSTARHiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

107. ábra: Elszállított települési hulladék mennyiségének, a lakossági szelektív gyűjtés változásának alakulása 2006-2016 

között a Depónia Kft. szolgáltatási térségében Forrás: (TeIR)|KSH108. ábra: Elszállított települési hulladék mennyiségének, a 

lakossági szelektív gyűjtés változásának alakulása 2006-2016 között Székesfehérváron Forrás: (TeIR)|KSHHiba! A könyvjelző 

nem létezik. 

109. ábra: Ártalmatlanított hulladékok mennyiségek éves alakulása és az ártalmatlanítás módja szerinti megoszlása 2006-

2016 között Székesfehérváron .................................................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

110. ábra: Ártalmatlanított, hasznosított és hasznosítás módja szerinti hulladék-mennyiségek éves alakulása 2006-2016 

Forrás: (TeIR)|KSH 111. ábra: Ártalmatlanított, hasznosított és hasznosítás módja szerinti hulladék-mennyiségek éves 

alakulása 2007-2009; 2014-2016 Forrás: (TeIR)|KSH ................................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
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 Táblázatok jegyzéke 

1. táblázat: Székesfehérvári székhelyű fontosabb hivatalok, intézmények, 2018 Forrás: saját gyűjtésHiba! A könyvjelző nem 

létezik. 

2. táblázat: Javasolt prioritások és kapcsolódó intézkedések Székesfehérvár vonzáskörzetét illetőenHiba! A könyvjelző nem 

létezik. 

3. táblázat: Fejér megye Integrált Területi Programja 2014-2020 célkitűzéseinek kapcsolata Székesfehérvár MJV ITP-vel Forrás: 

Fejér megye Integrált Területi Programja 5.0 (2017) ................................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

4. táblázat: A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveire vonatkozó megállapítások Forrás: saját 

adatgyűjtés ................................................................................................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

5. táblázat: 2007-2013 során fejleszteni kívánt akcióterületek kijelölése és javasolt fejlesztések megvalósulása Forrás: saját 

adatgyűjtés ................................................................................................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

6. táblázat: Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések Forrás: SZMJV ÖnkormányzatHiba! A könyvjelző 

nem létezik. 

7. táblázat: A népesség alakulása a székesfehérvári, a gárdonyi és a móri járások településein 1990-es, 2011-es és 2016-os 

számított lakónépesség adatok alapján Forrás: KSH TEIR ......................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

8. táblázat: Összehasonlító képzettségi adatok 2016 Forrás: 2016 KSH Mikrocenzus - járás szintű aggregált adatok (174, 2015-

től) ............................................................................................................................................................................................ 20 

9. táblázat: Székesfehérvár HTP 2017. évi vonulási adatai Forrás: Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről (2018. április 18.) ................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

10. táblázat: Nemzetközi kapcsolatok - partner és testvérvárosok Forrás: SZMJV ÖnkormányzatHiba! A könyvjelző nem 

létezik. 

11. táblázat: Vallási felekezetek Székesfehérváron az utóbbi két népszámlálás alapján Forrás: KSH Népszámlálás 2001, 2011

 .................................................................................................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

12. táblázat: A székesfehérvári egyházmegye Székesfehérvár központú intézményei Forrás: http://www.szfvar.katolikus.hu

 .................................................................................................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

13. táblázat: A református egyház Székesfehérvár térségében elérhető intézményei Forrás: http://www.albaref.huHiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

14. táblázat: Az Önkormányzat és civil partnerei közötti szerződések Forrás: (SZMJV HEP 2018-2022 pp. 69-70)Hiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

15. táblázat: Óvodai ellátottság 2008-2017 Forrás: SZMJV Önkormányzat, HEP 2018-2022 ................................................... 26 

16. táblázat: Gyermekek száma életkoruk szerint az önkormányzati óvodákban Forrás: SZMJV, HEP 2018-2022 .................. 26 

17. táblázat: Óvodába beiratkozás 2013 - 2017 között Forrás: SZMJV, HEP 2018-2022 .......................................................... 27 

18. táblázat: Alapfokú köznevelésben részesülő tanulók számának változása Forrás: SZMJV 2008. ill. 2012. évi zárszámadások; 

adott év október 1-jei statisztikai adatok alapján, 2017/2018 - KLIK Szfvár.TKK ...................................................................... 28 

19. táblázat: Tanulók létszáma és vidéki tanulók aránya a székesfehérvári általános iskolákban - 2017/2018. tanév ............ 29 

20. táblázat: Középfokú köznevelésben részesülő tanulók számának változása  Forrás: SZMJV 2008. ill. 2012. évi 

zárszámadások; adott év október 1-jei statisztikai adatok alapján; 2018/2018 KLIK és SZFSZC adatszolgáltatás (FM kezelésben 

lévő szakképzési intézményt nem tartalmazza) ....................................................................................................................... 31 

21. táblázat: Vidéki tanulók aránya a KLIK és SFSZC által fenntartott középfokú intézményekben 2017/2018. tanév ............ 32 

22. táblázat: Alap- és középfokú tanulói létszám változása és megoszlása Forrás: KLIK Székesfehérvári tankerület, SZFSZC . 32 

23. táblázat: Székesfehérvár területi súlya egyes közoktatási mutatókban, 2016 Forrás: KSH TSTAR ..................................... 33 

29. ábra: Felsőoktatásban részt vevők , 2001-2016  Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis ....................................................... 35 

25. táblázat: Hallgatók száma székesfehérvári felsőoktatási intézményekben 2012-2017 Forrás: intézmények .................... 36 

26. táblázat: Felvételi kapacitások székesfehérvári felsőoktatási intézményekben, 2018 Forrás: felvi.hu .............................. 36 

27. táblázat: Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campus képzési kínálata 2018. ősz Forrás: felvi.hu .................... 37 

28. táblázat: Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara képzési kínálata 2018. ősz Forrás: felvi.hu ................................... 38 
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29. táblázat: A Kodolányi János Főiskola székesfehérvári képzőhelye képzési kínálata 2018. ősz Forrás: felvi.hu .................. 39 

30. táblázat: Felsőoktatási intézmények duális képzési formák kialakítására létrejött vállalati kapcsolatai 2018 Forrás: 

Intézményi weboldalak (amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/felvetelizoknek/246-dualis-kepzes; gazdalkodastudomany.uni-

corvinus.hu/index.php?id=5869; kodolanyi.hu/felveteli/miert/dualis-kepzes) ....................................................................... 39 

31. táblázat: Házi-, házi gyermekorvosok adatok 2011, 2016 Forrás: KSH Veszprémi Igazgatóság, Megyei jogú városok 2013. 

július ksh.hu; 2016 KSH TEIR...................................................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

32. táblázat: Kórházak, járóbeteg szakellátás 2011 és 2016 Forrás: KSH TEIR .......................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

33. táblázat: A SZGYEOK Kórház kapacitása (2017.december 31.-i adatok alapján): Ágyak száma, ágykihasználtság, átlagos 

ápolási nap, illetve eset számok: összes eset, egynapos eset, eset/ágy szakmánként Forrás: FM SZGYEOK betegforgalmi 

statisztika .................................................................................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

34. táblázat: Bölcsődei és családi napközi ellátás 2008 – 2016/2017 között Forrás: SZMJV PMHIVHiba! A könyvjelző nem 

létezik. 

35. táblázat: Bölcsődei helyhiány miatt visszautasítottak számának alakulása Forrás: Önkormányzati adatokHiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

36. táblázat: Utcai szociális szolgáltatásban részesülők ellátási terület szerint 2017 Forrás: KríziskezelőHiba! A könyvjelző 

nem létezik. 

37. táblázat: Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ esetszámai 2016-2017 Forrás: SZMJV PMHIVHiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

38. táblázat: ESZI egyes intézményei 2017 Forrás: SZMJV PMHIV ............................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

39. táblázat: Az elhelyezésre várók életkor szerinti megoszlása Forrás: SZMJV PMHIV ............ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

40. táblázat: Az elhelyezésre várók megoszlása tartózkodási hely szerint 2017. december 31. állapot Forrás: SZMJV PMHIV

 .................................................................................................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

41. táblázat: Működő vállalkozások jellemzői, 2010; 2014-2016 Forrás: (TeIR)|KSH-TSTAR ................................................... 43 

42. táblázat: Székesfehérvár vonzerői Forrás: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat adatai, saját szerkesztés .. 60 

43. táblázat: Székesfehérvári lakóingatlan átlagárak – 2018. május ........................................................................................ 72 

44. táblázat:  Közfoglalkoztatási adatok 2013-2018  Forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/ (2018.06) ............................... 82 

45. táblázat: SZMJV önkormányzati bérlakások számának alakulása 2008-2016 Forrás: KSH TSTAR ...................................... 86 

46. táblázat: Intézményfenntartás ágazat szerinti megoszlása 2012. és 2017. évben, inflációval kiigazított kiadás alapján 

Forrás: SZMJV Önkormányzat 2012. és 2017. évi zárszámadás ............................................................................................... 87 

47. táblázat: Településüzemeltetési feladatok és közszolgáltató szervezetek, Forrás: Székesfehérvár megyei Jogú Város 

Önkormányzata ........................................................................................................................................................................ 88 

48. táblázat: Városnegyedek és városrendezési körzetek  Forrás: Székesfehérvár településszerkezeti terv leírása és 

alátámasztó munkarészei, 2004 ................................................................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

49. táblázat: Székesfehérvár közigazgatási területének megoszlása, művelési ágak  Forrás: az állami alapadatbázisok 

felhasználásával készült. Az adatszolgáltatás sorszáma:177. (2018.) ........................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

50. táblázat: A hatályos településszerkezeti terv beépítésre szánt területei azállami alapadatbázisok felhasználásával készült. 

Az adatszolgáltatás sorszáma:177. (2018.) Forrás: településszerkezeti terv alapján saját szerkesztésHiba! A könyvjelző nem 

létezik. 

51. táblázat: A hatályos településszerkezeti terv beépítésre nem szánt területei az állami alapadatbázisok felhasználásával 

készült. Az adatszolgáltatás sorszáma:177. (2018.) Forrás: településszerkezeti terv alapján saját szerkesztésHiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

52. táblázat: Városrészek funkcióvizsgálata Forrás: Saját adatgyűjtés ...................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

53. táblázat: Földrészletek tulajdonkatasztere: jelmagyarázat, terület és telek mennyiségi adatok Forrás: saját szerkesztés

 .................................................................................................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

54. táblázat: Önkormányzati ingatlan tulajdon, 2017 Forrás: SZMJV Önkormányzat ............... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

55. táblázat: Autóbuszbeszerzések alakulása 2004-2017 között, Forrás: KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési 

Központ Zrt., az Alba Volán Zrt. jogutódja ................................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
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56. táblázat: Kerékforgalmi létesítmények Forrás: SZMJV Polgármesteri Hivatal ..................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

57. táblázat: Vízbázisok kapacitása és a víztermelés alakulása 2011-2012; 2016 és 2017 években Forrás: Fejérvíz Zrt.Hiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

58. táblázat: Közüzemi ivóvízvezeték hálózat építési idő szerinti megoszlása Forrás: Fejérvíz Zrt.Hiba! A könyvjelző nem 

létezik. 

59. táblázat: Vízfogyasztás és szennyvízkibocsátás 2011-2012; 2016-2017 években Forrás: Fejérvíz Zrt.Hiba! A könyvjelző 

nem létezik. 

60. táblázat: Ivóvízfelhasználás és keletkezett szennyvíz 2011-2012; 2016-2017 években Forrás: Fejérvíz Zrt.Hiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

61. táblázat: Nyílt vízfolyások szelvényszáma és hossza Forrás: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.Hiba! A könyvjelző 

nem létezik. 

62. táblázat: Távhőszolgáltatás és -ellátás lakossági szektort érintő megoszlása, 2016 Forrás: KSH T-STARHiba! A könyvjelző 

nem létezik. 

63. táblázat: Székesfehérvár légszennyezettségi index alapján történő értékelései 2007-2016 között Forrás: Országos 

Meteorológiai Szolgálat, LRK Adatközpont évi összesítő értékelései hazánk levegőminőségérőlHiba! A könyvjelző nem 

létezik. 

64. táblázat: Székesfehérvár légszennyezettségi index szerinti értékelései 2007-2016 között Forrás: Országos Meteorológiai 

Szolgálat, LRK Adatközpont évi összesítő értékelései hazánk levegőminőségéről .................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

65. táblázat: A zajtérkép megállapításai Forrás: Székesfehérvár stratégiai zajtérkép, 2012 ..... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

66. táblázat: Depónia Kft. engedélyei hulladékszállítás és kezelés Forrás: http://web.okir.hu/sse/?group=LAIRHiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

67. táblázat: Összes keletkezett hulladék Székesfehérváron, 2004-2012 Forrás: web.okir.hu/sse/?group=EHIRHiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

68. táblázat: Legnagyobb hulladéktermelők Székesfehérváron, 2016 Forrás: web.okir.hu/sse/?group=EHIRHiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

69. táblázat: Legnagyobb veszélyes hulladék termelők Székesfehérváron, 2016 Forrás: web.okir.hu/sse/?group=EHIRHiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

70. táblázat: Székesfehérvár veszélyes ipari üzemei Forrás: Katasztrófavédelem 2018, saját gyűjtésHiba! A könyvjelző nem 

létezik. 

 Térképek jegyzéke 

1. térkép: A magyar településhálózat funkcionális városi térségei 2009 (113 FVT) kivágata Forrás: VÁTI, NTHHiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

2. térkép: Székesfehérvár funkcionális térségi kihatása foglalkoztatási célú ingázási és vándorlási különbözet adatokra 

alapozva, térségi egységei feltüntetésével Forrás: KSH 1990-2011 NSZ adatok ....................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

3. térkép: Idő szerinti optimalizásáa esetén a leggyorsabb út hossza percben Székesfehérvárig a megye településeiről 

(2013) Forrás: Teir - Geox Kft. ................................................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

4. térkép: Az OTrT térképi mellékleteinek Székesfehérvár és térsége számára releváns kivágatai (3/1-5., 7. és 9. mellékletek) 

Forrás: http://www.terport.hu/teruletrendezes/teruletrendezesi-tervek/magyarorszag/otrt-modositas-egyeztetesi-

dokumentumok) ........................................................................................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

5. térkép: Beépített területek alakulása 2030-ra a korábbi és a módosított hatályos OTrT forgatókönyv szerint, Székesfehérvár 

környékén Forrás: LÖTK, 2013 ................................................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

6. térkép: Az OTrT Székesfehérvár térségét érintő kivágata Forrás: http://www.terport.hu/teruletrendezes/teruletrendezesi-

tervek/magyarorszag ................................................................................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

7. térkép: FmTrT Térségi szerkezeti terv Székesfehérvár központú kivágat Forrás: Fejér megye területrendezési terv, 2009

 .................................................................................................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
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8. térkép: A TszT vonatkozó segédtérképe a fejlesztésre kijelölt területekről Forrás: SZMJV Településszerkezeti Terv, 2004

 .................................................................................................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

9. térkép: A tényleges szaporodás/fogyás települési értékei (a) Fejér megyében és (b) Magyarországon a 2001-es és 2011-es 

népszámlálási lakónépesség adatok alapján Forrás: KSH TEIR .................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

10. térkép: 365 napra visszatekintő statisztika a székesfehérvári közterületen elkövetett bűncselekményekről Forrás: Bűnügyi 

interaktív térkép – http://www.police.hu/hu/bunugyiterkep (2018.06.18. adatlekérés) ........ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

11. térkép: 365 napra visszatekintő statisztika a székesfehérvári személy ellen elkövetett és garázdaság bűncselekményekről 

Forrás: Bűnügyi interaktív térkép – http://www.police.hu/hu/bunugyiterkep (2018.06.18. adatlekérés)Hiba! A könyvjelző 

nem létezik. 

12. térkép: 365 napra visszatekintő statisztika a székesfehérvári vagyon, tulajdon ellen elkövetett bűncselekményekről  

Forrás: Bűnügyi interaktív térkép – http://www.police.hu/hu/bunugyiterkep (2018.06.18. adatlekérés)Hiba! A könyvjelző 

nem létezik. 

13. térkép: VBK tag települései Forrás: OpenStreetMap ......................................................................................................... 78 

14. térkép: Székesfehérvár területén védelem alatt álló területek Forrás: 2/1990. (XI.21.) sz. KTM rendelet Forrás: OTrT Hiba! 

A könyvjelző nem létezik. 

15. térkép: Székesfehérvár igazgatási területén védelem alatt álló területek Forrás: 2/1990. (XI.21.) sz. KTM rendeletHiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

16. térkép: Székesfehérvár közigazgatási területén helyi védelem alatt álló területek Forrás: SZMJV PMHIVHiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

17. térkép: Székesfehérvár ökológiai hálózata Forrás: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm..... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

18. térkép: Székesfehérvár zöldfelületi rendszere ..................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

19. térkép: Székesfehérvár erdőállománya Forrás: Országos Erdőállomány Adattár ............... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

20. térkép: Városnegyedek és városrendezési körzetek  Forrás: Székesfehérvár településszerkezeti terv leírása és alátámasztó 

munkarészei, 2004 .................................................................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

21. térkép: Székesfehérvár városrészekre osztása - Forrás: TAK (2018) ................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

22. térkép: Művelési ágak és minőségi osztályok az állami alapadatbázisok felhasználásával készült. Az adatszolgáltatás 

sorszáma:177. (2018.) ............................................................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

23. térkép: A hatályos településszerkezeti terv beépítésre szánt és nem szánt területei az állami alapadatbázisok 

felhasználásával készült. Az adatszolgáltatás sorszáma:177. (2018.) Forrás: településszerkezeti terv alapján saját szerkesztés

 .................................................................................................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

24. térkép: Székesfehérvár belterületének változása 2013-2018. Azállami alapadatbázisok felhasználásával készült. Az 

adatszolgáltatás sorszáma:177. (2018.) Forrás: saját szerkesztés ............................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

25. térkép: Telekméret vizsgálat - Központi és Keleti városnegyed. Az állami alapadatbázisok felhasználásával készült. Az 

adatszolgáltatás sorszáma:177. (2018.) Forrás: saját szerkesztés ............................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

26. térkép: Telekméret vizsgálat – Nyugati városnegyed: Feketehegy-Szárazrét. Az állami alapadatbázisok felhasználásával 

készült. Az adatszolgáltatás sorszáma:177. (2018.) Forrás: saját szerkesztés .......................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

27. térkép: Telekméret vizsgálat – Keleti városnegyed: Öreghegyi városrész; Dél-keleti ipari terület. Az állami alapadatbázisok 

felhasználásával készült. Az adatszolgáltatás sorszáma:177. (2018.) Forrás: saját szerkesztésHiba! A könyvjelző nem létezik. 

28. térkép: Telekméret vizsgálat – Déli városnegyed: Alsóvárosi városrész; Maroshegyi városrész Az állami alapadatbázisok 

felhasználásával készült. Az adatszolgáltatás sorszáma:177. (2018.) Forrás: saját szerkesztésHiba! A könyvjelző nem létezik. 

29. térkép: Telekalakítások 2013-2018. Az állami alapadatbázisok felhasználásával készült. Az adatszolgáltatás sorszáma:177. 

(2018.) Forrás: saját szerkesztés................................................................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

30. térkép: Földrészletek tulajdonkatasztere. Az állami alapadatbázisok felhasználásával készült. Az adatszolgáltatás 

sorszáma:177. (2018.) Forrás: saját szerkesztés........................................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

31. térkép: Földrészletek tulajdonkatasztere. Az állami alapadatbázisok felhasználásával készült. Az adatszolgáltatás 

sorszáma:177. (2018.) Forrás: saját szerkesztés........................................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
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32. térkép: Székesfehérvár lakóépület funkciójú épületállománya – Az állami alapadatbázisok felhasználásával készült. Az 

adatszolgáltatás sorszáma:177. (2018.) Forrás: saját szerkesztés ............................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

33. térkép: Székesfehérvár intézmény funkciójú épületállománya – Az állami alapadatbázisok felhasználásával készült. Az 

adatszolgáltatás sorszáma:177. (2018.) Forrás: saját szerkesztés ............................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

34. térkép: Székesfehérvár üzemi funkciójú épületállománya – Az állami alapadatbázisok felhasználásával készült. Az 

adatszolgáltatás sorszáma:177. (2018.) Forrás: saját szerkesztés ............................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

35. térkép: Székesfehérvár épületállománya jellemzői – Az állami alapadatbázisok felhasználásával készült. Az 

adatszolgáltatás sorszáma:177. (2018.) Forrás: saját szerkesztés ............................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

36. térkép: Belterületi karaktertérkép Forrás: TAK (2018) ........................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

37. térkép: Régészeti lelőhelyek Forrás: államigazgatási szerv adatszolgáltatása – saját szerkesztésHiba! A könyvjelző nem 

létezik. 

38. térkép: Műemléki védettség alatt álló épületek, építmények, területek Forrás: államigazgatási szerv adatszolgáltatása - 

saját szerkesztés ........................................................................................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

39. térkép: Műemléki jelentőségű terület és környezete Forrás: Székesfehérvár Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány, 

2011 .......................................................................................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

40. térkép: Helyi védettség alatt álló épületek, építmények, terület Forrás: Településkép védelméről szóló önkormányzati 

rendelet – saját szerkesztés ....................................................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

41. térkép: Székesfehérvár közlekedési kapcsolatai .................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

42. térkép: A TEN-T hálózat és az országos jelentőségű logisztikai szolgáltató központok Forrás: KTI Közlekedéstudományi 

Intézet Nonprofit Kft. ................................................................................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

43. térkép: Forgalomszámláló helyek Forrás: Forgalomszámlálás, forgalmi modell frissítése és elemzése, 2016, Forrás: SZMJV 

Polgármesteri Hivatal ................................................................................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

44. térkép: Székesfehérvárt érintő vasútvonalak Forrás: http://www.mkk.zpok.hu/images/vasutterkep_n.jpgHiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

45. térkép: Meglévő kerékpáros főhálózat Forrás: Székesfehérvár Megyei Jogú Város ÖnkormányzataHiba! A könyvjelző 

nem létezik. 

46. térkép: Székesfehérvár parkolási zónái Forrás: Székesfehérvár MJV Fenntartható Városi Mobilitási Terve, 2017. 

(társadalmi egyeztetés előtti változat) ...................................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

47. térkép: Székesfehérvár immissziómérő állomásai Forrás: OLM .......................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

48. térkép: Székesfehérvár területén található sugárzásmérő pontok  Forrás: 

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=monitor_nbiek_terkep ................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

49. térkép: Depónia Kft. szolgáltatási területe Forrás: https://www.deponia.hu ..................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

50. térkép: Földrengések Magyarországon Forrás: Magyarország földrengés információs rendszereHiba! A könyvjelző nem 

létezik. 

51. térkép: Székesfehérvár belvízzel veszélyeztetett területei Forrás: http://fejer.katasztrofavedelem.hu/kirendeltsegek-

bemutatasa ............................................................................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

52. térkép: Védőterületek, védőtávolságok, korlátozások Forrás: Székesfehérvár Szerkezeti terv leírásHiba! A könyvjelző 

nem létezik. 

53. térkép: Székesfehérvár ipari veszélyforrások Forrás: Székesfehérvár lakossági tájékoztató kiadványaHiba! A könyvjelző 

nem létezik. 
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 Rövidítésjegyzék 

ÁKMI 
Állami Közúti Műszaki és Információs 
Közhasznú társaság 

MÁV Magyar Államvasutak 

AREK OE 
Alba Regia Egyetemi Központ Óbudai 
Egyetem 

MICE 
Meetings, Incentives, Conferences, 
Exhibitions: Üzleti turizmus 

BM Belügy Minisztérium MJT műemléki jelentőségű terület 
DRV Dunántúli Regionális Vízmű MJV megyei jogú város 

EGYMI 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény 

MK műemléki környezet 

EMMI Emberi Erőforrások Minisztériuma MTA Magyar Tudományos Akadémia 

FMTK 
Fejér Megyei Településfejlesztési 
Koncepció 

MTA RKK NyUTI 
Magyar Tudományos Akadémia 
Regionális Kutató Központ Nyugat-
magyarországi Tudományos Intézet 

FVM 
Földmérésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium 

MTv 
megyei területrendezésről szóló 
törvény 

GDP 
Gross Domestic Product - bruttó hazai 
termék 

MÜTF 
Modern Üzleti Tanulmányok 
Főiskolája 

HH hátrányos helyzetű NÉBIH-EI 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal Erdészeti Igazgatóság 

HHH halmozottan hátrányos helyzetű NYME Nyugat-magyarországi Egyetem 

Hrsz helyrajzi szám OECD 
Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet 

ICAO Nemzeti Polgári Repülési Szervezet OFTK 
Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepció 

I(K)T 
Információs (és kommunikációs) 
technológiák 

OKJ Országos Képzési Jegyzék 

IP Ipari Park OLM 
Országos Légszennyezettségi 
Mérőhálózat 

ITB, ITI Integrált Területi Beruházás OMSZ Országos Meteorológiai Szolgálat 

IVS Integrált Városfejlesztési Stratégia OSJER 
Országos Sugárfigyelő, Jelző és 
Ellenőrző Rendszer 

K+F Kutatás-fejlesztés OTÉK 
Országos Településrendezési és 
Építési Követelményrendszer 

KAS Képződő Alkotók Stúdiója OTrT Országos Területrendezési Terv 

KÁT Kötelező Átvételi Rendszer RKKK 
Regionális Közösségi Közlekedési 
Központ 

KD Közép-dunántúl RVA 
Regionális Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány 

KDOP Közép Dunántúli Operatív Program SZIKM Szent István Király Múzeum 

KDV Közép-Duna Vidéke SZMJV EEP 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Esélyegyenlőségi Programja 

KEOP Környezet és Energia Operatív Program TÁMOP 
Társadalmi Megújulás Operatív 
Program 

KJF Kodolányi János Főiskola TDM Turisztikai Desztináció Menedzsment 
KKV kis- és középvállalkozások TE természeti emlék 

KMR Közép-magyarországi Régió TEIR 
Országos Területfejlesztési és 
Területrendezési Információs 
Rendszer 

KÖFÉM Könnyűfémmű TEN-T Transzeurópai Közlekedési Hálózat 
KöM Környezetvédelmi Minisztérium TFK Település Fejlesztési Koncepció 
KSH Központi Statisztikai Hivatal TrT Területrendezési Terv 

KTM 
Környezet- és Természetvédelmi 
Minisztérium 

Tszf tengerszint feletti magasság 

KTVF 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség 

TszT Településszerkezeti Terv 

KvVM 
Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium 

TT Természetvédelmi Terület 

LEÉ lakosegyenérték ÚMFT Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Ltp lakótelep VBK Városkörnyéki Koordinációs Bizottság 
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Bevezetés 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját és Településfejlesztési 

Koncepcióját megalapozó vizsgálat elkészítésére 2013-2014 évek során került sor, a pénzügyi forrást a KDOP 

3.1.1/E-13-2013-0004 azonosító számú „Fenntartható városfejlesztés előkészítése, megalapozása 

Székesfehérváron és funkcionális térségében” című pályázat biztosította Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata számára. 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégiáját és megalapozó vizsgálatát, valamint az ezzel egyidőben készülő 

Településfejlesztési Koncepcióját - a tervezési és egyeztetési folyamat lezárultával - Székesfehérvár Megyei 

Jogú Város Közgyűlése 645/2014. (IX.19) sz. határozatával fogadta el. 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának alapvető indoka, hogy a programidőszak 

félidejekor - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 7§-a szerint legfeljebb 4 évente – a tervdokumentum áttekintésre 

kötelezett.  

Ehhez a gazdasági-társadalmi folyamatainak nyomon követése és értékelése érdekében, a programrész 

módosításának alátámasztásához a megalapozó munkarész aktualizálása és egyes fejezeteinek 

településrendezési szempontú megerősítése szükséges.  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2018. január 26-i ülésén, 29/2018 (I.26) sz. 

határozatával döntött az ITS áttekintéséről, félidei felülvizsgálatának szükségességéről, és egyben döntött 

az ITS módosításáról, a helyzetelemzés aktualizálásáról tekintettel a Rendelet 7§-ban szabályozottakra.  

A felülvizsgálati munkák és szükséges módosítások elvégzésével, a kapcsolódó egyeztetési feladatok 

előkészítésével Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dévelmal Kft.-t bízta meg. 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet), illetve annak mellékletei alapján a megalapozó vizsgálat 

helyzetfeltáró (1.kötet), helyzetelemző és helyzetértékelő (2-3. kötet) munkarészeket tartalmaz. 

A kiterjedt adatgyűjtést és feldolgozást igénylő munkafolyamat különlegességét és jelentőségét adta, hogy 

a helyzetfeltáró-értékelő procedúrával szinte egy időben, a kapott eredményeket azonmód alkalmazva, 

zajlott a kapcsolódó településfejlesztési koncepció (TFK) és integrált településfejlesztési stratégia (ITS) 

megalkotása is. Hasonló mélységű felmérések csak a több mint évtizedes előző településfejlesztési 

koncepcióhoz (2001) illetve integrált városfejlesztési stratégiához (2008) készültek, mára már jórészt elavult 

tartalommal, illetve természetszerűleg a gazdasági válság hatásait még a frissebb dokumentum sem 

tartalmazhatta. Nagy segítséget jelentett a 2011. évi népszámlálási adatok egy részéhez való 

hozzáférhetőség, azonban ez nem minden témakör esetében volt igaz a központi adatfeldolgozás és 

közzététel elhúzódása miatt. 

A helyzetfeltáró munkarészek kialakításában nagy szerepet kaptak az önkormányzati hivatal különböző 

szakirodáinak adatszolgáltatásai, tartalmi javításai. 
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Az egyes munkarészek kötött tematikájúak, a hivatkozott kormányrendelet mellékletei szellemében 

készültek és a következő témaköröket ölelik fel: 

• Helyzetfeltáró munkarész 

o Székesfehérvár térségi kapcsolatai, 

o a város aktuális tervekben, koncepciókban, stratégiákban, területfejlesztési programokban 

való megjelenése, a különböző szintű területrendezési tervekkel, szomszédos települések 

terveivel kapcsolatos megállapítások,  

o a települési társadalom legfrissebb hozzáférhető adatokon alapuló elemzése, 

o a helyi gazdasági szerkezet jellemzői, változásai, tendenciái, 

o az önkormányzati gazdálkodás és a településüzemeltetési szolgáltatások vizsgálata, 

o táji, települési adottságok és a zöldfelületet kezelése illetve változásai, 

o az épített környezetet és változásának elemzései, 

o a város közlekedési adottságai, hálózata, problémái, megoldási lehetőségei, 

o környezeti, katasztrófavédelmi összefüggések 

• Helyzetelemző és -értékelő munkarészek 

o a fejlesztési logikát meghatározó (a koncepció és stratégia alapját jelentő) külső és belső 

tényezők, kockázatok összefoglaló jellegű SWOT elemzése, 

o Székesfehérvár településrendezési szemléletű városrészei egyenként értékelése, 

statisztikai adatok alapján, lehetséges fejlesztési tartalmak ajánlásával, 

o a lakótelep beépítésű városrészi elemek külön bemutatása, azok kiterjedt székesfehérvári 

jelenléte okán, 

o szegregált településrészek feltárása, 

o lehetséges fejlesztési akcióterületek felvázolása, lehatárolással. 

A felülvizsgált tervdokumentumban a helyzetfeltáró munkarész valamennyi fejezete áttekintésre került, 

tartalmát tekintve egyrészt az elérhető statisztikai adatok aktualizálása, másrészt a gazdasági-társadalmi 

folyamatok, az eltelt – jellemzően – 4-5 éves időszak alapján feltárt tendenciák újraértékelése, 

harmadsorban a megállapítások és következtetések  relevanciája, időszerűsége és időtállósága voltak a főbb 

módosítási szempontok.  



Székesfehérvár Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának és  
integrált településfejlesztési stratégiájának megalapozó vizsgálata 

19 

1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

[….] 

1.7 Székesfehérvár társadalma 

[….] 

1.8.4.1 Képzettség 

A magasabb foglalkoztatási szint természetesen részben összefüggésben áll az országos átlagot szintén 

meghaladó képzettségi adottságokkal. 

 

1. ábra: A lakosság végzettsége 2011 (%) Forrás: KSH Népszámlálás 2011. 

A lakosság végzettségi szintje továbbra is országos átlag feletti, csak a főváros hasonló adatai múlják felül, 

2011-ben Székesfehérváron a megfelelő korú népesség 63 %-a rendelkezett legalább érettségivel és a 

megyeszékhelyen a 25 évesek és idősebbek között közel 27 % a diplomások aránya. Az általános iskola 

első évfolyamát el sem végzők aránya rendkívül alacsony országos szinten is (0,6%), de a megyeszékhely 

adata ennél alacsonyabb, megegyezik a fővárosi legkedvezőbb 0,3%-os értékkel. 

A 2011-es népszámlálás adatokon túl járási szinten rendelkezésre állnak a következő végzettségi adatok 

Székesfehérvár járás területére, minden kategóriában csak Budapest rendelkezik kedvezőbb értékekkel: 

  

Az általános 
iskola első 

évfolyamát el 
nem végző 7 

éves és idősebb 
népesség 

Az általános 
iskola első hét 

évfolyamát 
elvégző 7 éves 

és idősebb 
népesség 

Az általános 
iskola nyolcadik 

évfolyamát 
elvégző 7 éves 

és idősebb 
népesség 

Egyetemi, 
főiskolai, egyéb 

oklevéllel 
rendelkező 7 

éves és idősebb 
népesség 

Érettségizettek 7 
éves és idősebb 

népesség 

Középfokú 
érettségi nélküli, 

szakmai 
oklevéllel 

rendelkező 7 
éves és idősebb 

népesség 

Székesfehérvári járás 779 12 630 27 411 29 022 45 818 27 116 

  0,55% 8,85% 19,20% 20,33% 32,09% 18,99% 

Fejér megye 2 737 39 726 89 963 63 266 113 978 83 508 

  0,70% 10,10% 22,88% 16,09% 28,99% 21,24% 
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Közép-Dunántúl 8 419 96 695 222 329 150 928 286 412 225 808 

  0,85% 9,76% 22,44% 15,24% 28,91% 22,80% 

Budapest 10 578 121 367 213 874 572 121 569 948 161 243 

  0,64% 7,36% 12,97% 34,69% 34,56% 9,78% 

Magyarország 83 284 930 012 1 987 418 1 715 661 2 699 261 1 749 792 

  0,91% 10,15% 21,68% 18,72% 29,45% 19,09% 

1. táblázat: Összehasonlító képzettségi adatok 2016 Forrás: 2016 KSH Mikrocenzus - járás szintű aggregált adatok (174, 

2015-től) 

1.8.4.2 Foglalkoztatottság 

Székesfehérvár népességének gazdasági aktivitás szerinti megoszlása lényegesen kedvezőbb az országos, 

regionális, megyei vagy éppen nagyvárosi átlagoknál. A kiemelkedő foglalkoztatottsági szint csak a 

fővároséval mérhető össze, ugyanakkor a megyeszékhelyen kedvezőbb munkanélküliségi, 

legalacsonyabb inaktív keresői és Budapest után a legkevesebb eltartotti arányokat mérték a legutóbbi 

népszámlálás idején. 

 

2. ábra: A lakónépesség gazdasági aktivitás szerinti összetétele, 2011 Forrás: KSH Népszámlálás 2011. 

A munkanélküliek (nyilvántartott álláskeresők) száma, illetve a munkanélküliségi ráta a foglalkoztatási 

helyzet javulásával párhuzamosan gyorsan, nagymértékben csökkent az 1992-es csúcspont után a 2000-

es évek közepéig, illetve ezzel együtt a munkanélküliek aránya is az országos átlagnál alacsonyabb szinten 

stabilizálódott. Általában igaz, hogy a munkanélküliségi ráta változása alacsonyabb szintű az egyéb 

területi (megyei, regionális, országos) értékeknél, de együtt mozog az országos (makro) folyamatokkal. 

A gazdasági válság időszaka 2007/2008-tól fogva alaposan felforgatta a helyi munkaerőpiaci „status quo”-

t, a megyeszékhely erősen export illetve beszállító orientált feldolgozóipara nem kerülhette el a negatív 

hatásokat. A számszerű emelkedésen túl a folyamat legnagyobb vesztesei a 180 napon túl 

munkanélküliségbe ragadtak, illetve a fiatal, pályakezdő munkanélküliek lettek, utóbbiak esetében a 

lassú csökkenés sem kezdődött el, számuk 2008-2011 között közel megkétszereződött, ebben szerepe 

lehet a gazdasági tényezők mellett a túlképzés hatásának is. A gazdasági válságidőszakot követően hamar 

magára talált a székesfehérvári munkaerőpiac, 2016-ra az elmúlt 15 év legalacsonyabb álláskeresői 

statisztikai értékei mutathatók ki. 
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Iskolai végzettség alapján megállapítható, hogy a munkanélküliek átlag felét kitevő három 

legalacsonyabb végzettségű csoport közül a szakmunkások aránya nőtt a másik kettő ellenében, illetve a 

szakközépiskolai-technikumi-gimnáziumi végzettséggel rendelkezők aránya is magas szinten 

állandósodott. A negatív folyamatokat egyik végzettségi csoport sem tudta kikerülni, de a 

(feldolgozóipari) munkalehetőségek beszűkülését egyértelműen jelzi e két nagy szakmával rendelkező 

csoport munkanélkülijeinek számszerűségi mellett arányaiban is megtörténő bővülése. Érdekesség, hogy 

arányaiban a felsőfokú végzettségűek (főiskolai, egyetemi) részesedése 2012-től folyamatosan nő a 

nyilvántartott munkanélküliek között 11-ről 14%-ra. 

Aggasztó folyamat indult meg a hosszútávú munkanélküliség frontján, 2011-ben a munkanélküliek több 

mint 40%-a már másfél évet meghaladóan nem dolgozott. 

 

3. ábra: Az utolsó foglalkozás abbahgyása óta eltelt idő a székesfehérvári nyilvántartott álláskeresők esetében 2011-
ben Forrás: KSH TSTAR 
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4. ábra: Nyilvántartott álláskeresők Székesfehérváron 2002-2016 Forrás: KSH TSTAR 

 

 

5. ábra: Nyilvántartott álláskeresők Székesfehérváron végzettség szerint 2002-2016 Forrás: KSH TSTAR 

1.8.4.3 Jövedelmi viszonyok 

A lakosság jövedelmi szintje Székesfehérváron az országos átlagnál számottevően magasabb. Ez a 

tendencia-szerű jelenség az 1990-es évek közepétől regisztrálható. Iparági bontásban kiemelkedő 

színvonalúak a feldolgozóipari/ipari szektorokban kapható jövedelmek, Budapest figyelmen kívül 

hagyásával csak Dunaújvárosban, illetve Győrben vannak magasabb iparági fizetések a megyei jogú 

városok között. Egy adófizetőre jutó jövedelemadó alap, illetve jövedelemadó tekintetében pedig a 

főváros mellett csak Érd megyei jogú városa tud nagyobb arányban jövedelmeket koncentrálni. Az 1000 

adófizetőre jutó átlagok tekintetében Székesfehérvár az összes térségi kategóriához képest jobban 

teljesít, bár 2002-2016 közötti időszakban az országos átlagtól való eltérés nagysága fokozatosan 

csökken, a megyeszékhelyi adatok csak Budapesttel együtt képesek túlszárnyalni. 
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6. ábra: Adók és jövedelmek 1000 adófizetőre (Magyarországi átlag=100) Forrás: KSH TSTAR 

Az összehasonlíthatóság fenntartásáért a járási változások ellenére az adataggregálás a 2012-es kistérségi rendszernek megfelelően 

került alkalmazásra 2016 évre is. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a GfK Hungária Piackutató Kft.-t megbízva elemezte 

a 2013/2014-es, 2014/2015-ös és a 2015/2016-os üzleti éveket vizsgáló általános vásárlóerő 

tanulmányok eredményeit. A felmérés módszertana az adólevonások után elméletileg elkölthető összes 

jövedelmet vizsgálta többek között a lakosságszám, a háztartások és az egy főre jutó vásárlóerő 

számosságában, különböző területi, térségi összefüggésrendszerekbe helyezve. A felmérés módszertana 

szerint a vásárlóerő értékek adott évre vonatkozó névértékkel számoltak. 

Székesfehérvár a főváros és az ország megyeszékhelyei viszonylatában a három vizsgált év 

mindegyikében első helyre került az egy főre jutó vásárlóerő országos átlaga alapján. A vonatkozó index 

értéke 2014.évben - 130; 2015.évben - 127,6; 2016.évben – 127, ahol Magyarország-100) 

2016-ra Székesfehérvár névértéken számolt 207,6 Mrd Ft értékű összes vásárlóereje Magyarország 

valamennyi önkormányzata rangsorában a 12. helyet biztosítja és csak olyan jóval népesebb 

megyeszékhelyek előzik meg, mint Győr, Pécs, Szeged, Miskolc, Debrecen és néhány budapesti kerület. 

Előkelő helyezését a város úgy érte el, hogy az ország népességének és háztartásainak mindössze 1%-át 

jelenti, amellett, hogy az összes hazai vásárlóerő (16 365 Mrd Ft) 1,27%-át koncentrálja. 

Összehasonlításul Budapest 1,76 milliós népességével (17,9%) és 3 675 Mrd Ft összes vásárlóerejével az 

országos adat 22,5%-át koncentrálja. 

Székesfehérvár vásárlóerő koncentrációja jelentős, amely az egyes területi összehasonlításokból is 

kitűnik. A 25 települést összefogó Székesfehérvári járás összesített nominális vásárlóereje 70%-át adja a 

megyeszékhely. Fejér megye esetében az összes megyei vásárlóerő 27%-át tömöríti Székesfehérvár, 

miközben a megye népességének 23,5%-a él a városban. Dunaújvárossal kiegészülve két megyei jogú 

város összesítve 39%-át fedi le a szabadon elkölthető jövedelmek megyei összegének. 
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1.8.4.4 Életminőség 

Életminőség megítélésében két részre kell bontanunk Székesfehérvár megítélését: 

• Székesfehérvár életminőségi jellemzői 

Fenntartható gazdasági 

növekedés 

Telephelyi infrastruktúra 

Üzleti infrastruktúra 

Innováció/kreatív ipar 

Ipari parkokban jó színvonalú 

Csírái rendelkezésre állnak/továbbfejlesztendő 

KKV szinten is megjelent /tovább fejlesztendő 

Társadalmi jólét Oktatás 

 

Egészségügy 

 

 

Szociális szolgáltatások 

 

Közművelődési, kultúra 

 

Szórakozás/rekreáció/sport 

Sokszínű intézményi paletta /infrastruktúrafejlesztési és 

racionalizálási terhek, felsőoktatás fejlesztése 

Abszolút centrum, számos és komplex szolgáltatások/ 

infrastruktúrafejlesztési és racionalizálási terhek, 

prevenciós igények 

Komplex, térségi hatókörrel is /infrastruktúrafejlesztési 

és racionalizálási terhek 

Jó intézményi ellátottság, telített rendezvénynaptár/ 

racionalizálási terhek, kihasználtság növelés 

Kedvező, számos lehetőség/infrastruktúrafejlesztés 

Környezetvédelem Zöldterületek 

Közlekedés-

terhelés/levegőtisztaság 

Zajterhelés 

 

Települési infrastruktúra 

Kedvező/fejleszthető 

Csomóponti szerep miatt jelentős/hullámszerű 

túltelítettség csökkentendő 

Közlekedésből adódóan fő közlekedési 

folyosókon/kezelendő 

Kiépültsége kedvező/minőségi fejlesztési igények 

Székesfehérvár fejlett urbánus környezettel rendelkezik az ehhez tartozó változatos és általában jó 

színvonalú életminőségi elemekkel. Az általános minőség és hatékonyságnövelési fejlesztéseken túl 

kiemelt fontosságú környezetvédelmi elem a város személygépkocsi közlekedésének hatásai kezelése a 

további életminőségjavító intézkedések között. 

• Székesfehérvár térségének életminőségi jellemzői 

o amit a város kínálni tud - java részt várostérségének 

Gazdaság 
Változatos és nagy számú munkahelyek koncentrációja 

Üzleti infrastruktúra - Közlekedési/logisztikai kapcsolatok 

Társadalom 
Városi szolgáltatások térségi hatókörrel, oktatási központ, 

egészségügyi központ, közművelődési és szórakozási lehetőségek 

Környezet Városias lakóterület, műemlékek – kulturális örökség 

o amit a térség életminőségi elemként szolgáltatni tud a megyeszékhely lakóinak 

Gazdaság 

Helyi, jó minőségű (hagyományos - de nem feltétlenül) 

termékek  

Olcsóbb telephelyek 

Társadalom 
Speciális szolgáltatást végző intézmények (oktatás, egészség, 

kultúra) 

Környezet 

Rekreációs területek, intézmények (szabadidő, sport, kulturális 

rendezvények), természetközeli életterek, lakóterületek, 

fenntartható közlekedési rendszer 
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[….] 

1.10 Székesfehérvár humán infrastruktúrája 

Székesfehérvár népességkoncentrációjából, központi szerepéből, jogszabályi kötelezettségeiből, 

valamint településfejlesztési és gazdasági érdekéből adódóan sokrétű humán közszolgáltatási rendszer 

és infrastruktúra fenntartásában érdekelt, melynek hatóköre egyes esetekben még kistérsége határain is 

túlnyúlik. Székesfehérvár mellett a környező kistelepülések lakói részére is elérhetőséget nyújt; pl. alap, 

közép- és felsőfokú oktatási, szakképzési intézmények, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátás, 

háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet, nőgyógyászat, nőgyógyászati és diagnosztikai ultrahang, 

fogszabályozás, fogyatékos személyek nappali, átmeneti és tartós ellátása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat. 

1.9.4 Humán közszolgáltatások 

1.8.4.1 Köznevelés 

A székesfehérvári tanulólétszám alatta marad a tényleges intézményi kapacitásnak, a felszabaduló 

tantermeket egyes intézmények speciális feladatra alakították át (pl. informatikai vagy média szaktanterem, 

olvasóterem, táncterem stb.). Az alap- és középfokú köznevelési intézményhálózat körzeti, térségi 

feladatokat is ellát, így jelentős számú vidéki tanuló felvételére is sor kerül. 

A tanulói létszámcsökkenések elsősorban a város demográfiai változásaival magyarázhatók. Néhány 

általános iskola esetében a létszámcsökkenés oka a lakótelepek kedvezőtlen demográfiai változása, az 

elöregedés, 2017-től egy ilyen általános iskola meg is szűnt a Víziváros városrészben. 

2013. január 1.-től valamennyi önkormányzati fenntartású iskola, kollégium és szakszolgálati feladatot ellátó 

intézmény (összesen 32 intézmény) átkerült állami fenntartásba, és csak az óvodák fenntartása maradt 

önkormányzati feladat. 

Kompetenciamérés 

Az iskolákban folyó tervszerű, hatékony munka, a korszerű tanulásszervezési eljárásoknak köszönhetően a 

2012. és 2016. évi kompetenciamérésen szinte valamennyi székesfehérvári általános iskola és gimnázium az 

országos átlag fölött ért el eredményt. A szakközépiskolák egy része és a szakiskolák tanulói az országos 

átlaghoz képest alul teljesítettek. A szakközépiskolák 2016-os eredmények tekintetében rosszabbak a 2012-

es állapothoz képest, matematikából több intézmény került az átlag alá (bár kettőnek sikerült javítani 

eredményén az átlag fölé kerülve), szövegértésből is újabb 3 iskola csúszott az országos átlag alá. A 

szakiskolák felénél tapasztalható némi javulás a matematikával kapcsolatos eredményekben, de 

szövegértésben egy kivétellel egyértelmű a további pontszámbeli romlás. (SzMJV HEP 2018-2022.) 

Óvodai ellátás 

Az óvoda a kisgyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig biztosít nevelést. Óvodába felvehető 

az a kisgyermek is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy az intézmény 

így is minden olyan 3 éves és annál idősebb kisgyermek felvételét tudja biztosítani, aki a városban 

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik. 2015. szeptember 1. napjától, a korábbi 5 

éves kortól eltérően, 3 éves kortól bevezetésre került a kötelező óvodai nevelésben való részvétel. 

Székesfehérváron az Önkormányzat fenntartásában 12 székhelyen és 11 telephelyen működik óvoda, 139 

csoporttal 3 523 férőhellyel. Az Önkormányzat 2012. évben 50, majd 2015. évben 60 új óvodai férőhelyet 

hozott létre. Az önkormányzati óvodákon felül további 8 óvoda (egyházi, alapítványi, magán, egyesületi 
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fenntartású) 21 csoporttal 523 férőhellyel látja el az óvodai nevelés feladatait a városban. Az 

önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású óvodák biztosítják a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény (továbbiakban: Nktv.) 74. § (1) bekezdése szerinti óvodai nevelést, a nemzetiséghez 

tartozók óvodai nevelését, és a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű kisgyermekek 

óvodai nevelését. A rendelkezésre álló kapacitás a települési és városkörnyéki igényeket is kielégíti, a 

városban nincs óvodai férőhelyhiány. Az Nktv. 74. § (1) bekezdése alapján az állam gondoskodik azoknak 

a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai neveléséről, akik az e célra létrehozott 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban 

eredményesebben foglalkoztathatók. Székesfehérváron az Arany János Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 5 óvodai 

csoporttal, 42 férőhelyen biztosítja az állami feladat ellátását. 

Az alábbi adatok valamennyi, Székesfehérváron működő önkormányzati és nem önkormányzati 

fenntartású óvodára vonatkozóan, összesítve szerepelnek. 

 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermekcsoportok 

száma 

Óvodai 
férőhelyek 

száma 

Óvodai feladat-
ellátási helyek 

száma 

Óvodába beírt 
kisgyermekek 

száma 

Óvodai gyógy-
pedagógiai 

csoportok száma 

2008 3 614 153 3 897 28 3 644 6 

2009 3 585 153 3 897 28 3 619 6 

2010 3 674 153 3 895 28 3 711 6 

2011 3 684 153 3 901 28 3 712 6 

2012 3 538 156 3 951 28 3 763 6 

2013 3 602 158 3 962 29 3 437 4 

2014 3 458 157 3 937 28 3 400 4 

2015 3 438 163 4 059 31 3 659 5 

2016 3 585 163 4 064 33 3 421 4 

2017 n.a. 165 4 088 33 3 380 5 
 

2. táblázat: Óvodai ellátottság 2008-2017 Forrás: SZMJV Önkormányzat, HEP 2018-2022 

 
3 évesnél fiatalabb 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves összesen 

(fő) 

Az intézményekben jogviszonnyal rendelkező 
kisgyermekek 2016. október 1-jei létszáma 

80 717 814 796 590 29 3 026 

Integráltan nevelt sajátos nevelési igényű kisgyermekek 
2016. október 1-jei száma 

1 19 15 18 22 8 83 

Az intézményekben jogviszonnyal rendelkező 
kisgyermekek 2017. október 1-jei létszáma 

123 682 804 810 552 19 2 990 

Integráltan nevelt sajátos nevelési igényű 
kisgyermekek 2017. október 1-jei száma 

2 17 21 23 26 4 93 

3. táblázat: Gyermekek száma életkoruk szerint az önkormányzati óvodákban Forrás: SZMJV, HEP 2018-2022 

Az üres férőhelyek nem minden esetben a jelentkezők korosztályának megfelelő csoportban  vagy 

városrészben állnak rendelkezésre. Az óvodai beiratkozók száma az elmúlt 5 évben folyamatosan 

csökkent. A szülők az óvodai beiratkozáskor gyakran több helyre is kérik kisgyermekük felvételét. Vannak 

azonban olyan szülők, akik kizárólag egy, az általuk meghatározott óvodába kérik kisgyermekük 

felvételét, függetlenül az óvoda körzetétől. Tekintettel az óvodának az alapító okiratában szereplő 

férőhelyszámra, valamint a részére meghatározott felvételi körzetre, előfordul, hogy egy adott óvoda 

nem tudja valamennyi beérkező igényt kielégíteni. 
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Nevelési év 

Óvodai 
férőhelyek 

száma 
(fh) 

Az adott nevelési évre 
székesfehérvári 

óvodába beiratkozott 
kisgyermekek száma 

(fő) 

Ebből önkormányzati 
fenntartású óvodába 

beiratkozott 
kisgyermekek száma 

(fő) 

A beiratkozott 
gyermekek részére az 

adott nevelési évre 
az üres férőhelyek 
száma (max. 25 fős 

csoport létszámmal) 
(fh) 

Ebből az önkormányzati 
fenntartású óvodában a 
beiratkozott gyermekek 
részére az adott nevelési 
évre az üres férőhelyek 

száma (max. 25 fős csoport 
létszámmal) (fh) 

2013/2014 3 962 1 098 997 1 056 950 

2014/2015 3 937 1 116 995 1 185 993 

2015/2016 4 059 1 058 953 1 122 997 

2016/2017 4 064 1 033 910 1 139 988 

2017/2018 4 088 951 845 1 191 1 016 
4. táblázat: Óvodába beiratkozás 2013 - 2017 között Forrás: SZMJV, HEP 2018-2022 

Altalános iskolai ellátás 

A KSH adatgyűjtése alapján a 2002-2016 között eltelt 15 év során a következő trendek azonosíthatók az 

alapfokú köznevelési feladatokat biztosító székesfehérvári általános iskolák és tanulólétszámuk körében: 

• a tanulók létszáma 2002-2011 között egyenletesen csökkent a 2002. évi 10 040-ről 7977 főre, 

amely 20%-os csökkenést jelent; 

• 2012-2016 között enyhe növekedés indult el, öt évet követően 6,8%-kal bővült az általános 

iskolások száma, azonban ez nem kedvező helyi demográfiai folyamatoknak, hanem inkább 

köszönhető a bejáró tanulólétszám növekedésének; 

• a 2006. évi 17%-ról a bejárók aránya 2016-ra 21%-ra nőtt az általános iskolások között, 

létszámukba a növekedés 24%-os ebben a bő évtizedben; 

• az első évfolyamot kezdők száma a 2005-2011 között beállt stabilitást és egy rövid fellángolást 

követően 2013 óta újra egyenletesen csökken; 

• a napközis ellátással kapcsolatos igények 2008 óta folyamatosan nőnek, 46-ról 60%-ig 

emelkedett az igénybe vevők aránya; 

• a főállású pedagógusok számának alakulása nem követte le a gyermekszámban beállt 

változásokat, sőt 2002-höz képest még 2%-kal nőtt, a növekedési folyamat 2011-től indult meg; 

• az osztálytermek, osztályok számának alakulása is jóval kisebb amplitúdójú, mint amit a 

tanulólétszám 15 évet átölelő változása feltételezne (-7 % vs. -15%), a kevesebb gyermek kisebb 

létszámú osztályokban szinte azonos létszámú tanári kar segítségével tanul, ugyanakkor az 

átlagos osztálylétszám 24-ről 22 fő körüli értekre csökkent 2002-ről 2016-ra. 
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7. ábra: Általános iskolák létszám, osztály adatai Forrás: KSH TSTAR 

A 2017/2018-as tanévben általános iskolai oktatást 20 állami fenntartású intézmény végzett, melyből 

négy gyógypedagógiai nevelés-oktatás keretei között értelmi fogyatékos tanulókat látott el. 

  2008/2009. tanév 
2012/2013. 

tanév 
Változás 

2008/2009 
2017/2018. tanév 

Változás 
2008/2009 

Csoportok száma 336 345 9 (+2,7%) 449 113 (+33,6%) 

Tanulók száma 7891 7641 - 250 (-3,2 %) 7728 -163 (-2,1%) 

Ebből vidéki 1424 1434 10 (+0,7%) 1700 276 (+19,4%) 

Napközis ellátást igénybe 
vesz (fő) 

2618 2895 + 277 (10,6%) 3018 400 (+15,3%) 

Iskolaotthonos ellátást 
igénybe vesz (fő) 

1143 1148 5 (+0,4%) 0 -1143 (-100%) 

Tanulószobai ellátást 
igénybe vesz (fő) 

753 1066 + 313 (41,6%) 1982 1229 (+163,2%) 

Étkezést igénybe vesz (fő) 5675 5963 + 288 (5,1%) 6271 596 (+10,5%) 

Integrált oktatásban 
részesülő SNI tanuló 

242 240 2 (-0,8%) 331 89 (+36,8%) 

5. táblázat: Alapfokú köznevelésben részesülő tanulók számának változása Forrás: SZMJV 2008. ill. 2012. évi 
zárszámadások; adott év október 1-jei statisztikai adatok alapján- KLIK Szfvár.TKK  

Általános iskolák 
Tanuló 
létszám 

összesen 
Alsósok száma 

Felsősök 
száma 

Bejárók 
A bejárók 

aránya  

Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 
Készségfejlesztő Iskola és EGYMI- Szekfű Gy.u. 

116 49 67 59 50,86% 

Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 
Készségfejlesztő Iskola és EGYMI- Ligetsor 

8 8 0 5 62,50% 

Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 
Készségfejlesztő Iskola és EGYMI- Budai út 

54 27 27 29 53,70% 

Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános 
Iskolája és Készségfejlesztő Iskolája 

45 21 24 13 28,89% 

Felsővárosi Általános Iskola 314 175 139 83 26,43% 
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Általános iskolák 
Tanuló 
létszám 

összesen 
Alsósok száma 

Felsősök 
száma 

Bejárók 
A bejárók 

aránya  

Sukorói Tagiskolája  nr nr  nr   nr  nr 

Hétvezér Általános Iskola 587 300 287 65 11,07% 

Székesfehérvár István Király Általános Iskola 349 171 178 46 13,18% 

Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

382 193 189 98 25,65% 

Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola 470 255 215 28 5,96% 

Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola  475 269 206 94 19,79% 

Székesfehérvári Németh László Általános Iskola 646 314 332 100 15,48% 

Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

400 207 193 119 29,75% 

Sárkeresztesi Tagiskola  nr nr  nr   nr nr  

Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola 639 355 284 65 10,17% 

Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános 
Iskola Tagintézménye 

591 315 276 203 34,35% 

Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola 392 187 205 112 28,57% 

Jenői Tagiskola 37 37 0 6 16,22% 

Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola 277 90 187 84 30,32% 

Tóvárosi Általános Iskola 709 360 349 203 28,63% 

Magyaralmási Tagiskola  nr nr  nr  nr   nr 

Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola 390 210 180 92 23,59% 

Vízivárosi Általános Iskola  nem működik nem működik nem működik nem működik nem működik 

Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola 335 121 214 64 19,10% 

Szárazrét - Farkasvermi úti tagiskola 70 70 0 3 4,29% 

Zentai Úti Általános Iskola 442 255 187 41 9,28% 

Összesen 7728 3989 3739 1700 22 % 

6. táblázat: Tanulók létszáma és vidéki tanulók aránya a székesfehérvári általános iskolákban - 2017/2018. tanév 
Forrás: KLIK Szfvár.TKK 

 

Középfokú iskolai ellátás 

 

8. ábra: Középfokú oktatásban tanulók számának és belső arányainak változása 2002-2016 között Forrás: KSH – TSTAR 
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A KSH adatgyűjtése alapján a 2002-2016 között eltelt 15 év során a következő trendek azonosíthatók 

az középfokú köznevelési feladatokat biztosító székesfehérvári iskolák és tanulólétszámuk körében: 

• az összesített nappali oktatásban részesülő tanulólétszám masszív csökkenésbe 2011-től 

fordult, 2011-2016 között a csökkenés mértéke 30,5 %-os a 2010. év adatához képest, előtte 

viszonylag stabil 14 500-15 000 fős érték között rögzült – okai között említhető a demográfiai 

folyamatok mellett a 2011. évi CXC. törvény alapján a tankötelezettség 16. éves korra történt 

leszállítása is; 

• a 2010 óta tartó csökkenés dinamikája rendkívül egyenlőtlen: gimnáziumok esetében -9,2%-

ban, a 2015-ig szakközépiskolának nevezett kategória -35%-ban, a korábban 2015-ig 

szakiskolának nevezett kategória -47%-ban veszített tanulólétszámából; 

• mindhárom tanulói kategóriában csökkentek a konkrét létszámadatok, a gimnáziumok 

esetében ez a legkisebb meredekségű, így részarányát jelentősen növelni tudta 2010-hez 

képest, 8,4 százalékponttal; 

• a más településről bejáró tanulók száma 2016-ra elérte a nagy létszámcsökkenés előtti szint 

értékét, aránya pedig jelentősen változott a 2011. évet megelőző időszak 34-39%-os értékéről 

57%-ra növekedve. 

 

9. ábra: Középfokú intézménytípusokban tanulók számának aránya 2009. évhez képest Forrás: KSH - TSTAR 

Az országos értékekhez viszonyítva, Székesfehérvár középfokú oktatásának szerkezeti jellegzetessége, 

hogy a szakközépiskolai nappali tagozatos tanulók aránya kifejezetten magasabb, míg a gimnáziumi 

nappali tagozatos tanulók aránya több százalékponttal elmarad a megfelelő kategóriák országos 

értékeitől. 2001-től 2016-ig, öt éves időhatárokat vizsgálva megállapítható, hogy a 

szakközépiskolai/szakgimnáziumi különbség továbbra eléri a 10 százalékpontot a megyeszékhely javára. 

A gimnáziumba járók aránya fokozatosan közelít az országos átlaghoz, de a negatív előjelű különbség 

még mindig 5 százalékpont körüli Székesfehérvár vonatkozásában. A szakiskolai átlag pedig 2006. 

kivételével szintén nem képes meghaladni az országos értékeket, a különbség enyhén nő. 
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10. ábra: Középfokú intézménytípusokban tanulók számának aránya országos összehasonlításban Forrás: KSH - TSTAR 

 

  
2008/2009. tanév 2012/2013. tanév 

2017/2018. tanév 
KLIK és SZC 

Összes tanuló 10656 9575 8911 

Gimnázium 1970 1899 2230 

Szakközépiskola/ Szakgimnázium 2016/17-től 6008 5316 3938 

Szakiskola/ Szakközépiskola 2016/17-től 2678 2360 1584 

Tanulócsoport 398 355 381 

Kollégium (fő)/kihasználtság (%) 983 / 80% 911 / 74% 806 / 84,5% 

7. táblázat: Középfokú köznevelésben részesülő tanulók számának változása  
Forrás: SZMJV 2008. ill. 2012. évi zárszámadások; adott év október 1-jei statisztikai adatok alapján; 2018/2018 KLIK 

Székesfehérvár TKK és SZFSZC adatszolgáltatás (FM kezelésben lévő szakképzési intézményt nem tartalmazza) 

Intézmény Székesfehérvári Vidék Kollégium Összes 
Vidék és 

kollégium 
Vidék %-os 

aránya 

Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános 
Iskola 

320 167 145 632 312 49,4% 

Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 374 353 31 758 384 50,7% 

Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium 407 262 10 679 272 40,1% 

Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti 
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

5 24 25 54 49 90,7% 

Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

59 46 2 107 48 44,9% 

Székesfehérvári SzC I. István Szakgimnáziuma 243 508 13 764 521 68,2% 

Székesfehérvári SzC Bugát Pál Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 

222 473 38 733 511 69,7% 

Székesfehérvári SzC Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma 205 388 17 610 405 66,4% 

Székesfehérvári SzC Jáky József Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 

183 373 29 585 402 68,7% 

Székesfehérvári SzC Széchenyi István Műszaki 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

388 699 50 1137 749 65,9% 
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Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

229 489 36 754 525 69,6% 

Székesfehérvári SzC Árpád Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 

223 368 94 685 462 67,4% 

Székesfehérvári SZC Váci Mihály Ipari 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

222 432 51 705 483 68,5% 

Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Ipari 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

88 292 15 395 307 77,7% 

8. táblázat: Vidéki tanulók aránya a KLIK és SFSZC által fenntartott középfokú intézményekben 2017/2018. tanév  
Forrás: KLIK Székesfehérvári TKK és SZFSZC 

A művészetoktatási intézmények kivételével valamennyi szakképző intézmény 2015-től a 

Székesfehérvári Szakképző Centrum (SZFSZC) része lett. A szakképzési centrum a Klebelsberg 

intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési 

intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21 .) Korm. rendelet, 

valamint a KLIK fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes 

kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról 

szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter 

által alapított, szakképzési feladatot ellátó költségvetési szerv, köznevelési intézmény. A szakképzési 

feladatot a centrum a tagintézményei által látja el, amelyek közül kettő környékbeli városok intézményei 

(Mór és Bicske). A centrum közvetlen szakmai irányítója a Pénzügyminisztérium munkaerőpiacért és 

képzésért felelős államtitkára, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal. Székesfehérvár 

mezőgazdasági irányultságú szakképzési intézménye (Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Szakképző Iskola) hasonló folyamat eredményeként a Földművelésügyi Minisztérium irányítása alá 

tartozik. 

A megyeszékhely szakgimnáziumi és szakközépiskolai intézményeinek összesítésben csaknem 70%-a 

nem székesfehérvári tanuló. 

Tanítási év 

Tanulói létszám (fő) 
Alapfok (önkormányzati/állami fenntartású 

intézményben) 

Tanulói létszám (fő) 
Középfok (önkormányzati/állami fenntartású 

intézményben) 

Összes tanuló 
Ebből 

Összes tanuló 
Ebből 

Szfvári Vidéki Szfvári Vidéki 

2008/2009 8 851 6 814 2 037 9 649 3 246 6 403 

2012/2013 7 373 5 864 1 468 9 816 3 545 6 269 

2017/2018 7 728 6 028 1 700 8 911* 3 382* 5 529* 

*KLIK Székesfehérvári TKK és SZFSZC adatok 

9. táblázat: Alap- és középfokú tanulói létszám változása és megoszlása Forrás: KLIK Székesfehérvári TKK és SZFSZC 

2016 Székesfehérvár 
Székesfehérvár 

járás 
Szfvár 
aránya 

Fejér 
megye 

Szfvár 
aránya 

Közép-
Dunántúli régió 

Szfvár 
aránya 

Általános iskolai feladatellátási 
helyek száma (gyógypedagógiai 
oktatással) (db) 

26 49 53% 160 16% 419 6% 

Általános iskolai osztályok száma a 
nappali oktatásban 
(gyógypedagógiai oktatással 
együtt) 

387 571 68% 1623 24% 4097 9% 

Általános iskolai tanulók száma a 
nappali oktatásban 
(gyógypedagógiai oktatással 
együtt) 

8522 11643 73% 31320 27% 79543 11% 

Kollégiumban lakó általános iskolai  
tanulók száma a nappali 
oktatásban (gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

14 14 100% 116 12% 310 5% 

Általános iskolai főállású 
pedagógusok száma 

899 1272 71% 3333 27% 8435 11% 
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(gyógypedagógiai oktatással 
együtt) 

Gimnáziumi feladatellátási helyek 
száma (db) 

12 14 86% 43 28% 95 13% 

Gimnáziumi osztályok száma a 
nappali oktatásban (db) 

124 129 96% 220 56% 590 21% 

Gimnáziumi tanulók száma a 
nappali oktatásban (a hat- és 
nyolcévfolyamos gimnáziumok 
adataival együtt) 

3805 3923 97% 6231 61% 16860 23% 

Kollégiumban lakó gimnáziumi 
tanulók száma a nappali 
oktatásban (fő) 

257 257 100% 316 81% 1662 15% 

Gimnáziumi főállású pedagógusok 
száma (fő) 

314 340 92% 677 46% 1732 18% 

Gimnáziumi tanulók száma a 
felnőttoktatásban (fő) 

235 489 48% 2176 11% 3568 7% 

Szakgimnáziumi feladatellátási 
helyek száma (db) 

21 22 95% 38 55% 88 24% 

Szakgimnáziumi osztályok száma a 
nappali oktatásban (db) 

193 197 98% 311 62% 683 28% 

Szakgimnáziumi tanulók száma a 
nappali oktatásban (fő) 

4982 5029 99% 7535 66% 16687 30% 

Kollégiumban lakó szakgimnáziumi 
tanulók száma a nappali 
oktatásban (fő) 

367 372 99% 673 55% 1707 21% 

Szakgimnáziumi főállású 
pedagógusok száma (fő) 

464 472 98% 777 60% 1719 27% 

Szakgimnáziumi tanulók száma a 
felnőttoktatásban (fő) 

1050 1114 94% 1597 66% 2818 37% 

Szakközépiskolai feladatellátási 
helyek száma (db) 

8 9 89% 26 31% 68 12% 

Szakközépiskolai osztályok száma a 
nappali oktatásban (db) 

82 89 92% 193,6 42% 503,6 16% 

Szakközépiskolai tanulók száma a 
nappali oktatásban (fő) 

1576 1702 93% 3444 46% 9529 17% 

Kollégiumban lakó 
szakközépiskolai tanulók száma a 
nappali oktatásban (fő) 

106 136 78% 282 38% 849 12% 

Szakközépiskolai főállású 
pedagógusok száma (fő) 

183 199 92% 379 48% 883 21% 

Szakközépiskolai tanulók száma a 
felnőttoktatásban (fő) 

191 191 100% 891 21% 2276 8% 

Szakiskolai és készségfejlesztő 
iskolai  tanulók száma a nappali 
oktatásban (fő) 

167 167 100% 365 46% 878 19% 

Kollégiumban lakó szakiskolai és 
készségfejlesztő iskolai tanulók 
száma a nappali oktatásban 

1 1 100% 52 2% 164 1% 

Szakiskolai és készségfejlesztő 
iskolai főállású pedagógusok száma 
(fő) 

56 56 100% 98 57% 212 26% 

10. táblázat: Székesfehérvár területi súlya egyes közoktatási mutatókban, 2016 Forrás: KSH TSTAR 
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1.8.4.2 Felsőoktatás 

Székesfehérváron az 1960-as évek végén, 70-es évek elején jelentek meg a hagyományos középfokú 

oktatási struktúrát meghaladó felsőoktatási intézmények, nem elválaszthatóan a város szocialista időszak 

alatti iparfejlődésétől illetve a neki szánt gazdasági szerepkörtől. 1969-ben létesült a Földmérési 

Technikum, amely később az Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendező Karaként, később 

a Nyugat-Magyarországi Egyetem részeként működött Székesfehérváron. Az 1969-ben Budapesten 

létrehozott a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola 1970 szeptemberétől kihelyezett 

székesfehérvári tagozatán híradástechnikai, majd 1971-től villamosmérnöki, számítástechnikai és 

számítógép-gyártási profillal folyt képzés, amely később egy Számítógéptechnikai Intézet létrejöttét is 

lehetővé tette. Jellemző, hogy 1975-ben az akkori Oktatási Minisztérium, a Fejér megyei Tanács és a 

Videoton között megkötött megállapodás okán a műszaki jellegű számítástechnikai szakképzés 

Budapestről Székesfehérvárra került; ennek értelmében a Videoton igényeinek kielégítésére a 

székesfehérvári Számítógépek Intézetében Számítógép gyártó, valamint számítógép üzemeltető ágazat, 

míg Budapesten a Számítástechnikai Tanszék gondozásában Műszaki szervező ágazat keretében 

alkalmazói képzés létesítéséről történt döntés. 

E két tagozat adta a székesfehérvári műszaki értelmiség képzésének alapját, ez az irányultság az 1990-es 

évek elejéig egyeduralkodóként volt jelen a helyi felsőoktatásban. A két „ősintézmény” évtizedeken 

átnyúlóan, többszörös jogutódláson és intézményi összeolvadásokat követően végül az Óbudai Egyetem 

Alba Regia Műszaki Kara (ÓE-ARMK) 2014. július 1-i megalakulásával „egyesült”, két székesfehérvári 

székhelyű intézmény (az Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központja és a Nyugat-magyarországi 

Egyetem Geoinformatikai Kara) egyesülésével. A két korábbi intézmény az ÓE-ARMK Mérnöki 

Intézeteként, illetve Geoinformatikai Intézeteként működik tovább. 

A rendszerváltást követően, mintegy kétéves előkészítés után 1992-ben a városi önkormányzat 

közreműködésével önálló alapítványi felsőfokú intézményként jött létre Székesfehérváron a Kodolányi 

János Főiskola (KJF), mely intézmény 2018. szeptember 1-jétől egyetemi rangot nyer. Ezzel a város a 

többkarú felsőoktatásba is bekapcsolódott (tanár, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, 

gazdaságtudományi, később média majd művészeti képzések megjelenésével), egy nem állami 

fenntartású alapítványi, magán főiskola megjelenésével, amely forma az országban először itt jelent meg. 

A kétezres évek elejéig fokozatosan növekvő hallgatószámú Kodolányi János Főiskola volt a 

megyeszékhelyhez köthető felsőoktatási statisztikák legjelentősebb alakítója. A teljes helyi felsőoktatási 

piac csúcspontját, a kifejezetten székesfehérvári képzőhelyeken tanulók számában, tulajdonképpen már 

2001-ben elérte, azóta több hullámban csökkent, 2016-ra 2001-hez képest a felsőoktatásban részt vevők 

képzési helyen (Székesfehérváron) nyilvántartott létszáma 16-%-ra zsugorodott. A csökkenés okai 

számosak, közrejátszott benne a 2000-es évek helyi felsőoktatási piacának újbóli főváros centrikussá 

válása (Budapest elszívó hatása), a bolognai folyamat hatásai, a regionális funkciójú helyi felsőoktatás 

leépülése (Közép-Dunántúl kapacitásaiban nem tudott megerősödni), intézményi stratégiaváltások, stb. 
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11. ábra: Felsőoktatásban részt vevők , 2001-2016  Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

 

12. ábra: Felsőoktatás oklevelek-oktatók száma, 2008-2016 Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

A jelentős csökkenés és az evvel járó funkcióvesztés városfejlődési gátat is jelent, ennek felismerésével a 

városvezetés a 2010-es években új fejlődési pályára kívánta állítani a helyi felsőoktatást, hiszen a kis 

létszámú hallgatói arány a térség minimális diplomás szükségleteit sem feltétlen fedezi, kétségessé válik 

a munkaerőpiac igényeit megfelelően korrigáló képes helyi intézmények eredményessége. Így újból 

előtérbe került a város gazdasági szereplőinek kiszolgálása, immár nem egy-egy ágazatra összpontosítva, 
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hanem a megyeszékhely diverzifikált ipari-feldolgozóipari műszaki szakemberellátására, gazdasági 

szolgáltatások megerősítésére koncentrálva a gazdaságtudományi képzési vonal erősítésével. A struktúra 

váltás lépései 2014-től elindultak: 

• helyi műszaki felsőoktatás integrálása az ÓE-ARMK keretei között (2014) 

• felsőfokú duális képzések indítása 

• vállalati kapcsolatok erősítése együttműködési formában 

• pályaorientációs és egyén információátadó tevékenységek erősítése, támogatása 

• Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Székesfehérvári Campusának elindulása, gazdaságtudományi 

képzések szeptemberi indítása (2016) 

infrastrukturális beruházások állami, önkormányzati vagy egyéb támogatási források felhasználásával. 

Fenti két intézménytől eltérően a KJF megyeszékhelyi súlya, szerepe fokozatosan csökken, ennek látható 

eredménye, hogy a főiskola és a rektori tanács székhelye 2017. február 1-től Orosháza lett, hallgatói 

többsége is a Békés megyei, illetve budapesti képzési helyein koncentrálódik. Székesfehérvári épületei 

alapítványától újra önkormányzati kezelésbe kerültek és többek között egy új, integrált középiskolai 

kampusz kialakítását segítik elő. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

AREK/ÓE-ARMK 

Nappali 451 442 668 595 585 574 

Levelező 89 124 252 239 202 208 

Összesen 540 566 920 834 787 782 

KJF 

Nappali 478 278 192 133 98 136 

Levelező 125 69 67 104 134 79 

Távoktatás 125 150 144 159 138 139 

 Összesen 728 497 403 396 370 354 

BCE 

Nappali nr nr nr nr 26 79 

Mindösszesen 1268 1063 1323 1230 1183 1215 

11. táblázat: Hallgatók száma székesfehérvári felsőoktatási intézményekben 2012-2017 Forrás: intézmények 

2018 őszére a város három felsőoktatási intézménye székesfehérvári képzési helyeikre mintegy 2500 fős 

engedélyezett létszámhatárig vehet fel hallgatókat, 64%-ban nappali munkarendű képzéseikre. 

Intézmény Képzési terület 

Felvehető (fő) 

Nappali 
képzés 

Esti, 
levelező 

munkarend 
Távoktatás 

BCE gazdaságtudományok 202 120 0 

BCE informatika 100 40 0 

BCE társadalomtudomány 200 40 0 

KJF bölcsészettudomány 71 23 0 

KJF gazdaságtudományok 327 192 158 

KJF művészet 69 32 0 

KJF társadalomtudomány 257 100 80 

ÓE-ARMK agrár 150 52 0 

ÓE-ARMK informatika 117 6 0 

ÓE-ARMK műszaki 110 42 0 

Összesen 1603 647 238 
 

12. táblázat: Felvételi kapacitások székesfehérvári felsőoktatási intézményekben, 2018 Forrás: felvi.hu 
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A 2018 őszére meghirdetett képzéskínálatot vizsgálva megállapítható, hogy a társadalomtudományi 

képzések jelentős mértékben visszaestek, a tanárképzés gyakorlatilag évek óta nincs jelen. A KJF az az 

intézmény, amely mesterképzést már nem indít Székesfehérváron, csak budapesti képzőhelyén. 

Örvendetes, hogy a BCE színre lépésével a hagyományosabb gazdasági menedzsment, pénzügy-

számviteli irányultság mellett speciális közgazdász képzések is megjelenhettek a városban, még ha 

egyenlőre levelező képzésként is. Az ÓE-ARMK esetében látható, hogy a létszámnövelés intenzív szakasza 

még nem indult el, a három intézmény közül a legkevesebb felvételi kapacitással rendelkezik, ugyanakkor 

képzésstruktúrája évről-évről próbálja követni a munkaerőpiaci igényeket. 

BCE Székesfehérvár – 2018 ősz 

Képz. 
szint 

Munka-
rend 

Fin. 
forma 

Meghirdetett képzés 
Önköltség 

(félév) 
Képz. Idő 

(félév) 

Kapacitás  
min. < 
max. 

Képzési 
terület 

Nappali képzések - ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

A N A Gazdálkodási és menedzsment * támogatott 
7 20 < 40 

GAZD 

A N K Gazdálkodási és menedzsment * 315 000 Ft GAZD 

A N A Pénzügy és számvitel * támogatott 
7 20 < 40 

GAZD 

A N K Pénzügy és számvitel * 315 000 Ft GAZD 

A N A Turizmus-vendéglátás * támogatott 
7 20 < 40 

GAZD 

A N K Turizmus-vendéglátás * 315 000 Ft GAZD 

Részidős képzések - ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

A L K Gazdaságinformatikus 265 000 Ft 7 20 < 40 INFO 

Nappali képzések - MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

M N A Sportközgazdász * támogatott 4 20 < 40 GAZD 

M N K Sportközgazdász * 315 000 Ft 4 5 < 15 GAZD 

Részidős képzések - MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

M L K Kommunikáció- és médiatudomány 270 000 Ft 4 15 < 40 TÁRS 

M L K Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás* 315 000 Ft 4 15 < 40 GAZD 

M L A Regionális és környezeti gazdaságtan támogatott 4 15 < 25 GAZD 

M L K Regionális és környezeti gazdaságtan 360 000 Ft 4 10 < 15 GAZD 

*A szak duális képzésként is végezhető 
„Képzési szint" oszlop: A – alapképzési szak, F – felsőoktatási szakképzés, M – mesterképzés; „Munkarend" oszlop: N – nappali munkarend 
szerinti képzés, L – levelező munkarend szerinti képzés, T – távoktatás; „Finanszírozási forma" oszlop: A – állami ösztöndíjas képzés, K – 
önköltséges képzés 

13. táblázat: Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campus képzési kínálata 2018. ősz Forrás: felvi.hu 

ÓE-Alba Regia Műszaki Kar – 2018 ősz 

Képz. 
szint 

Munka-
rend 

Fin. 
forma 

Meghirdetett képzés Önköltség (félév) 
Képz. Idő 

(félév) 

Kapacitás  
min. < 
max. 

Képzési 
terület 

Nappali képzések - ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

A N A földmérő és földrendező mérnöki* támogatott 
7 15 < 40 

AGRÁR 

A N K földmérő és földrendező mérnöki * 250 000 Ft AGRÁR 

A N A 
földmérő és földrendező mérnöki 

(angol nyelven) 
támogatott 

7 15 < 20 

AGRÁR 

A N K 
földmérő és földrendező mérnöki 

(angol nyelven) 
250 000 Ft AGRÁR 

A N A gépészmérnöki* támogatott 
7 15 < 30 

MŰSZ 

A N K gépészmérnöki* 310 000 Ft MŰSZ 

A N A mérnökinformatikus* támogatott 
7 20 < 70 

INFO 

A N K mérnökinformatikus* 300 000 Ft INFO 

A N A műszaki menedzser* támogatott 
7 10 < 30 

MŰSZ 

A N K műszaki menedzser* 280 000 Ft MŰSZ 

A N A villamosmérnöki* támogatott 
7 10 < 30 

MŰSZ 

A N K villamosmérnöki* 310 000 Ft MŰSZ 

Részidős képzések - ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 
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A L A földmérő és földrendező mérnöki támogatott 
7 10 < 50 

AGRÁR 

A L K földmérő és földrendező mérnöki 250 000 Ft AGRÁR 

A L A villamosmérnöki támogatott 
7 10 < 15 

MŰSZ 

A L K villamosmérnöki 280 000 Ft MŰSZ 

Nappali képzések - MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

M N A mechatronikai mérnöki* támogatott 
4 10 < 15 

MŰSZ 

M N K mechatronikai mérnöki* 400 000 Ft MŰSZ 

Részidős képzések - MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

M L A mechatronikai mérnöki támogatott 
4 10 < 15 

MŰSZ 

M L K mechatronikai mérnöki 375 000 Ft MŰSZ 

MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

F N A 
mérnökinformatikus 
[hálózati informatika] 

támogatott 
4 15 < 40 

INFO 

F N K 
mérnökinformatikus 
[hálózati informatika] 

200 000 Ft INFO 

*A szak duális képzésként is végezhető 
„Képzési szint" oszlop: A – alapképzési szak, F – felsőoktatási szakképzés, M – mesterképzés; „Munkarend" oszlop: N – nappali munkarend 
szerinti képzés, L – levelező munkarend szerinti képzés, T – távoktatás; „Finanszírozási forma" oszlop: A – állami ösztöndíjas képzés, K – 
önköltséges képzés 

14. táblázat: Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara képzési kínálata 2018. ősz Forrás: felvi.hu 

KJF* Székesfehérvár – 2018 ősz 

Képz. 
szint 

Munka-
rend 

Fin. 
forma 

Meghirdetett képzés Önköltség (félév) 
Képz. Idő 

(félév) 

Kapacitás  
min. < 
max. 

Képzési 
terület 

Nappali képzések - ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

A N K előadó-művészet [jazz-zongora] 533 500 Ft 6  MŰV 

A N K előadó-művészet [jazzbasszusgitár] 533 500 Ft 6  MŰV 

A N K előadó-művészet [jazzdob] 533 500 Ft 6  MŰV 

A N K előadó-művészet [jazzének] 533 500 Ft 6  MŰV 

A N K előadó-művészet [jazzgitár] 533 500 Ft 6  MŰV 

A N K előadó-művészet [jazzharsona] 533 500 Ft 6  MŰV 

A N K előadó-művészet [jazzszaxofon] 533 500 Ft 6  MŰV 

A N K előadó-művészet [jazztrombita] 533 500 Ft 6  MŰV 

A N K emberi erőforrások 253 000 Ft 7 1 < 50 GAZD 

A N K gazdálkodási és menedzsment * 253 000 Ft 7 1 < 60 GAZD 

A N K közösségszervezés 257 400 Ft 6 1 < 30 BÖLCS 

A N K szociális munka * 218 900 Ft 7 1 < 50 TÁRS 

A N K turizmus-vendéglátás * 282 700 Ft 7 1 < 100 GAZD 

Részidős képzések - ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

A L K előadó-művészet [jazz-zongora] 437 800 Ft 6  MŰV 

A L K előadó-művészet [jazzbasszusgitár] 437 800 Ft 6  MŰV 

A L K előadó-művészet [jazzdob] 437 800 Ft 6  MŰV 

A L K előadó-művészet [jazzének] 437 800 Ft 6  MŰV 

A L K előadó-művészet [jazzgitár] 437 800 Ft 6  MŰV 

A L K előadó-művészet [jazzharsona] 437 800 Ft 6  MŰV 

A L K előadó-művészet [jazzszaxofon] 437 800 Ft 6  MŰV 

A L K előadó-művészet [jazztrombita] 437 800 Ft 6  MŰV 

A L K emberi erőforrások 218 900 Ft 7 1 < 50 GAZD 

A L K gazdálkodási és menedzsment 218 900 Ft 7 1 < 50 GAZD 

A L K közösségszervezés 211 200 Ft 6 1 < 30 BÖLCS 

A L K szociális munka 198 000 Ft 7 1 < 50 TÁRS 

A L K turizmus-vendéglátás 218 900 Ft 7 1 < 50 GAZD 

A T K gazdálkodási és menedzsment 218 900 Ft 7 1 < 80 GAZD 

A T K nemzetközi tanulmányok 231 000 Ft 6 1 < 50 TÁRS 

A T K turizmus-vendéglátás 218 900 Ft 7 1 < 80 GAZD 
 

*A szak duális képzésként is végezhető 
„Képzési szint" oszlop: A – alapképzési szak, F – felsőoktatási szakképzés, M – mesterképzés; „Munkarend" oszlop: N – nappali munkarend 
szerinti képzés, L – levelező munkarend szerinti képzés, T – távoktatás; „Finanszírozási forma" oszlop: A – állami ösztöndíjas képzés, K – 
önköltséges képzés 
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* 2018.09.01-től egyetemi rangot kapott 

15. táblázat: A Kodolányi János Főiskola* székesfehérvári képzőhelye képzési kínálata 2018. ősz Forrás: felvi.hu 

A három helyi felsőoktatási intézmény képzéskínálatában nagy hangsúlyt helyez a duális képzésformák 

kialakítására, amelynek alapfeltétele a jó kapcsolatrendszer kialakítása a helyi vállalkozásokkal, 

vállalatokkal. Irányultsága miatt nem meglepő módon az ÓE-ARMK jár az élen ezen a területen, 2018-

ban 24 vállalat kapcsolódott be partnerként a duális képzések támogatójaként. A BCE Székesfehérvári 

Campusán folyó gazdasági (menedzsment, pénzügy, turizmus) duális képzés miatt már tágabb a bevont 

szervezetek köre, termelő vállalatok mellett önkormányzati, kereskedelmi, turisztikai, -

rendezvényszervező, HR cégek is a portfólió részét képezik. A tevékenységének súlyát már a 

megyeszékhelyen túlra helyező Kodolányi János Főiskola elsősorban fő nappali szakjai esetében tart 

kapcsolatot székesfehérvári szervezetekkel: 

ÓE-AMRK 
[24] 

Adient Hungary Kft. (gépjárműipar), Adu Alba Kft. (szerszám-, alkatrészgyártás), Alufe Fémszerkezeti Kft., Amplio 
Automatika Kft., Arconic-Köfém Kft. (alumínium feldolgozóipar), Denso Gyártó Magyarország Kft. (autóipar), 
Emerson Process Management Kft. (folyamatszabályozás), E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., Flextronix 
International Kft. (elektronika), Bp. Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya, 
GIGA 2003 Kft. (CNC), Grundfos Mo. Gyártó Kft. (gépgyártás), Hanon Systems Hungary Kft. (klíma), Harman Becker 
Kft. (elektronika); H.T.M Zrt. (szerszámgép), Hydro Extrusion Hungary Kft. (alumínium feldolgozóipar), IBM Data 
Storage Systems Kft. (IT szolgáltatás), Macher Gépészeti és Elektronikai Zrt., NeoSoft Informatikai Szolgáltató Kft., 
Polyax Alkatrészgyártó Kft., Simon (műanyagipar), SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt., 
Videoton Holding Zrt., XOMOX Magyarország Kft. (ipari szerelvénygyártás) 

BCE SZC 
[16] 

Emerson Process Management Kft., Harman Becker Kft., Írisz Office Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt., Otto 
Fuchs Hungary Kft., Penny Market Kft., Praktiker Magyarország Kft., Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Videoton Holding - Pannonjob Humán Szolgáltató 
és Tanácsadó Kft., ALBACOMP RI Kft., Garzon Bútor Kereskedelmi Kft., Videoton EAS Kft., Best Western Plus Lakeside 
Hotel, Fehérvári Programszervező Kft., Janus Boutique Hotel & Spa, Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit 
Kft. 

KJF [3] 
SAPA Profiles Kft. (gazdálkodási és menedzsment), WHC Recruitment Személyzeti Szolgáltató Kft. (emberi 
erőforrások), ECHO Network Koordinációs Beruházó és Finanszírozó Zrt. (szociális munka) 

16. táblázat: Felsőoktatási intézmények duális képzési formák kialakítására létrejött vállalati kapcsolatai 2018 Forrás: 
Intézményi weboldalak (amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/felvetelizoknek/246-dualis-kepzes; gazdalkodastudomany.uni-

corvinus.hu/index.php?id=5869; kodolanyi.hu/felveteli/miert/dualis-kepzes) 

[….] 

1.9 Székesfehérvár gazdasága 

1.9.4 A település gazdasági súlya, szerepköre 

Székesfehérvár Magyarország egyik legiparosodottabb városa, önálló gazdaságszervezési központ – 

mely két igen dinamikusan fejlődő erőcentrum, Győr és Budapest között elhelyezkedve - sajátos 

gazdasági térrel, melyben - a rendszerváltás visszaesését kezelő sikeres és jól dokumentált gazdasági 

átalakulás eredményeként - számos multinacionális gyártóvállalat és a hozzájuk kapcsolódó 

vállalkozások, megerősödött helyi termelő vállalkozás járul hozzá és meghatározóan az ország GDP-

jéhez. 

A ’90-es évek gazdasági szerkezetváltása Székesfehérváron dinamikus gazdasági fejlődést 

eredményezett. A helyi nagyvállalatok termelési szerkezetének átalakítása, a helyi önkormányzat 

befektetésösztönző tevékenysége eredményeként, illetve kedvező elérhetőségi helyzetének 

köszönhetően napjainkra Székesfehérvár jelentős – Budapest és Győr után a harmadik – külföldi 

tőkevonzó képességgel rendelkező gazdasági központként funkcionál, ipari, szolgáltatási és 

igazgatási centrummá vált. 
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Székesfehérváron az ipari alkalmazottak kiemelkedő aránya (44,5%, KSH 2011), valamint a 

munkahelyek koncentrációja okán a megyeszékhely tágabb térsége foglalkoztatásában is kiugró 

szerepet játszik (ld. 1.7.1.5. fejezet). 

Székesfehérvár országos viszonylatban és térségében betöltött gazdasági súlyára első lépésben a 

megyei szinten elérhető statisztikai adatokon keresztül világítunk rá. Fejér megye gazdasági 

teljesítménye – a bruttó hazai termék adatok alapján –  

• 2000 és 2006 között évente átlagosan 7,6%-kal nőtt, 2007-től azonban a bővülés − javarészt 

az államháztartás kiigazítására alkalmazott, keresletszűkítő intézkedések hatására – 

veszített a dinamikájából, 4,3%-ra esett vissza. A tendencia az országos folyamatokhoz 

hasonlóan alakult 

• A 2008 második felétől kiszélesedő pénzügyi és gazdasági világválság hatása 2009-ben 

teljesedett ki, amikor a GDP 12,3%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A szűkülés 

mértéke Fejér megyében az országos átlagot többszörösen meghaladta tekintettel az 

exportorientált, így a globális gazdasági változásoknak is kitett feldolgozóipari  ágazatok 

kiemelkedő súlyára. 

• Ezt követően a gazdaság újra növekedési pályára állt, majd 2012-ben az ország gazdasági 

teljesítménye – az európai dekonjunktúrát követve – ismét veszített lendületéből.  

• A mérséklődés 2013 év során állt meg, és 2013-ban, az év egészét tekintve 7,7%-kal bővült 

a gazdaság, 2014-ben pedig 11,1%-kal. A konjunktúra fő forrása termelési oldalon (évente 

változó intenzitással) a feldolgozóipar teljesítménynövekedése, az exportorientált 

járműgyártásra alapozó ipar voltak.  

• Azonban az ország megyéi közötti gazdasági fejlettségbeli területi különbségek a 

rendszerváltás óta – 2007. és 2008. évek stagnálását követően és a 2009. évi gazdasági 

visszaeséstől ismét – elmélyültek, növekedtek. A fejlettebb térségeket, így Fejér megyét is 

érintő átlagosnál nagyobb visszaesés (2009) a térségen belül egyfajta közeledést 

eredményezett azzal, hogy a 2010-ben kezdődő konjunktúra lényegében a válság előtti 

regionális különbségeket állította vissza, elsősorban a fejlettebb megyék, így Fejér megye 

pozíciójának javulásával. 

 

13. ábra: Bruttó hazai termék (GDP, piaci áron) éves változása, 2000-2016 Forrás: KSH T-STAR 
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Közép-Dunántúl gazdasági teljesítményének 

jelentős része Fejér megyében koncentrálódik. 

2016-ban a régió GDP-jének közel felét (43%-

át) Fejér megyében állították elő. Hosszabb 

távon is a régió gazdasági teljesítményének 

Fejér megyei koncentrálódása jellemző. 

Fejér megye részesedése a régiós gazdasági 

teljesítményből 2,2 százalékponttal nőtt a 

2011 évihez képest. A megye 2011-2016 évi 

gazdasági teljesítményének növekedését a 

feldolgozóipari teljesítményének átlagnál 

nagyobb mértékű bővülése okozta. 

A 2016-ig rendelkezésre álló egy lakosra jutó GDP-adatok alapján erős megosztottság mutatkozik 

nemcsak a főváros és a vidék, a nyugati és keleti országrész fejlettségében, hanem a régió megyéi 

teljesítményében is. A közép-dunántúli régióban Komárom-Esztergom megye gazdasági fölénye a 

világgazdasági válság elmélyülésekor, 2009-ben és 2010-ben volt a legnagyobb a másik két 

megyéhez képest, ezt követően előnye mérséklődött, illetve Fejér megye lemaradása csökkent 

úgy, hogy 2014-től meg is haladta a Komárom-Esztergom megyei fajlagos értéket. 

Fejér megyében tekintettel a jelentős járműgyártás és a hozzá kapcsolódó ágazatok szerepére 

2016-ban az egy lakosra jutó GDP 4,2%-kal haladta meg az országos átlagot, és 9,9%-kal a régió 

fajlagos gazdasági teljesítmény-értékét. 
 

1.9.5 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

A székesfehérvári gazdaság térségi súlypontját jelzi, hogy a megyében működő vállalkozások 34,0%-

ának a megyeszékhelyen, további 10,8%-ának a székesfehérvári járásban volt a székhelye 2016-ban. A 

nagy, legalább 250 fős vállalkozások 55,1%-a koncentrálódott Székesfehérváron. 

Az országos folyamatokhoz hasonlóan az 1990-es évektől Székesfehérváron is dinamikusan növekedni 

kezdett a gazdasági szervezetek száma, mely tendencia az ezredforduló után megváltozott. A működő 

vállalkozások tekintetében beindult fejlődési ütem 2002 évre megtorpant, a 2003 évi stagnálást 

követően 2013-ig, 10 év átlagában 5,0%-os, lassú ütemű és csaknem állandó csökkenés jellemzi.  

2014-ben a tendencia megfordult, csaknem 15%-os bővülés eredményeképp a működő vállalkozások 

száma számottevően megnőtt. A növekedés 2016-re sem állt meg, bár mérséklődött, így 2016-ban 

8.532 vállalkozás működött Székesfehérváron. 2014 végére, egy év alatt több mint ezer vállalkozással 

nőtt a működő vállalkozások száma, 2015-2016 években pedig összesen 295-tel. 

14. ábra: Bruttó hazai termék (GDP, piaci áron) megoszlása 
megyénként a közép dunántúli régióban 2016 Forrás: KSH T-

STAR 
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15. ábra: Regisztrált és működő vállalkozások1 alakulása Székesfehérvár, 2000-2016 Forrás: (TeIR)|KSH-TSTAR 

A vállalkozások relatív adatait tekintve Székesfehérvárt 2016 végére továbbra is magas 

vállalkozássűrűség jellemzi. Míg a vállalkozói aktivitást jelző ezer lakosra jutó működő 

vállalkozásszám a 23 megyei jogú városban átlagosan 81,0 volt, addig a mutató értéke 

Székesfehérváron (87,4) ezt meghaladó vállalkozói tevékenységre utal. Ez a megyei jogú városok 

képzeletbeli rangsorában Székesfehérvár számára a 5. helyet jelenti úgy, hogy eggyel előrébb lépett 

2010-hez képest. 

 

16. ábra: 1000 lakosra jutó regisztrált és működő vállalkozások száma a megyei jogú városokban, Magyarországon, 
2016 Forrás: (TeIR)|KSH-TSTAR 

  Működő vállalkozások jellemzői 

Mutató 
Területi szint 2010 2014 2015 2016 

M
ű
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d

ő
 

vá
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o
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(d
b
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Magyarországon 696.680 652.057 668.858 680.292  

Közép-dunántúli régióban 70.052 63.629 65.143 66.744 

Fejér megyében 26.172 23.760 24.369 25.124 

Székesfehérvári járásban 11.996 10.774 11.020 11.235 

                                                           
1 átalakulásra kötelezett és megszűnő gazdálkodási formákkal együtt 
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Magyarországon 9.985.722 9.855 571 9.830.485 9.797.561 

Közép-dunántúli régióban 1.097.671 1.068.239 1.060.703 1.056.097 

Fejér megyében 426.120 417.651 418.487 416.215 

Székesfehérvári járásban 157.370 152.550 152.063 151.528 

Ez
er

 la
ko

sr
a 

ju
tó
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ő
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 Magyarországon 69,77 66,16 68,04 69,43 

Közép-dunántúli régióban 63,82 59,56 61,42 63,20 

Fejér megyében 61,42 56,89 58,23 60,36 

Székesfehérvári járásban 76,22 70,63 72,47 74,14 

Székesfehérváron 90,41 83,48 85,59 87,40 

17. táblázat: Működő vállalkozások jellemzői, 2010; 2014-2016 Forrás: (TeIR)|KSH-TSTAR  

A fentiekből egyértelműen látható, hogy a működő vállalkozások száma országosan, a Közép-dunántúli 

régióban és Fejér megyében egyaránt hasonlóan alakult, míg maga Székesfehérvár teljesítményével 

felülmúlta mindhárom adatot. 2016-ban országosan ezer lakosra átlagosan 69 működő vállalkozás jutott. 

A mutató értéke kiemelkedett Székesfehérváron (87) és a köré szerveződő járásban (74), ugyanakkor a 

több vizsgált területi szinten, a régió és a megye szintjén nem érte el az országos átlagot. 

2016. december 31-én Székesfehérváron összesen 19.250 gazdasági szervezetet, a Fejér megyében 

regisztráltak több mint az egyharmadát (30,6%-át) tartották nyilván. 

A nyilvántartott szervezetek több, mint kilenctizede vállalkozás, 8,5%-a nonprofit, fennmaradó része 

költségvetési és társadalombiztosítási, valamint egyéb szervezet. A gazdálkodási formák 2011. január 1-

jétől érvényes osztályozásának hatására2 2010-ről 2011-ben a nonprofit szervezetek száma 

Székesfehérváron is jelentősen emelkedett, összességében 65,2%-kal (1,5 ezerre). A követő 5 év tartós 

növekedési ütemének eredményeképp 2016 év végén a nyilvántartott nonprofit szervezetek száma már 

1.629. 

A regisztrált vállalkozásoknak (17.501 db) ténylegesen alig csak a fele (48,0%), 8.406 vállalkozás működött 

(ez az arány országosan 39,7%, megyei szinten 42,7% (2015)), és ezek 36,9%-os és 58,8%-os arányban társas 

formában, illetve 63,1% és 41,2%-ban egyéni formában végezték tevékenységüket a regisztrált és a működő 

vállalkozásokon belül. A társas formában működők aránya a regisztráltakhoz mind az országos, mind a 

megyei jogú városok átlagos értékénél kedvezőbb. Számuk 2000 és 2010 között nőtt, összességében több 

mint az egynegyedével, majd 2010 és 2016 viszonylatában közel az 1/5-ével csökkent úgy, hogy számuk 

2016 végére 6.246-ra esett vissza. Az egyéni vállalkozások száma – az egyes évek eltérő irányú változásai 

mellett - átlagosan 0,67%-kal nőtt a vizsgált másfél évtizedes időszakban. 

                                                           
2 néhány, eddig a vállalkozások közé sorolt gazdálkodási forma átkerült részben a nonprofit, részben az egyéb szervezetek közé 
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17. ábra: Regisztrált és működő vállalkozások számának alakulása az egyéni és társas gazdálkodási formák szerint 
megbontva Székesfehérváron, 2000-2015/2016 Forrás: (TeIR)|KSH-TSTAR 

Székesfehérváron található a megyében 2016-ben jegyzett társas vállalkozások 38,15%-a, valamint az 

egyéni vállalkozások több mint egynegyede. 

A működő vállalkozások gazdálkodási forma szerinti adatait vizsgálva elmondható, hogy a gazdasági válság 

hatásai érzékenyebben érintették a kevésbé tőkeerős egyéni vállalkozásokat, számuk 2003 és 2013 évek 

között folyamatosan csökkent, 2013-ra 10 év leforgása alatt csaknem 1/3-ával. Az egyéni vállalkozások 

száma 2014-2016 évek vonatkozásában ismét növekedett összességében több mint 450 vállalkozással. A 

munkavégzés jellege szerint 50,5/41,6%-os arányban fő- és mellékfoglalkozás keretében dolgoztak, 7,9%-

uk pedig nyugdíj mellett tevékenykedett. Míg a működő társas vállalkozások száma a vizsgált 1,5 

évtizedben kiegyensúlyozottnak tekinthető, 2011-től kezdődően alacsony (átlagos évi 1,1%-os) ütemben 

csökkenő számuk 2016-ban 4.798 működő vállalkozást jelent.  

A lenti grafikon a működő vállalkozások jogi és főbb vállalkozás-formánkénti megoszlását, illetve számának 

alakulását rögzíti több mint 15 év vizsgálati időtávban. 

 

18. ábra: Működő vállalkozások vállalkozási forma szerinti megoszlása, valamint számának alakulása 2000-2016 
között Székesfehérváron Forrás: KSH-TSTAR (*Megjegyzés: Betéti társaság a 2013. évi V. törvény szerint jogi 

személyiséggel rendelkező társaság, korábban, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint még jogi 
személyiség nélküli volt) 
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A működő vállalkozásokat összességében és 2003 évtől kezdődően jellemző tendenciózus csökkenése 

mögött részben a jogi személyiség nélküli vállalkozások megszűnése áll, ezen belül is a magas részarányt 

képviselő egyéni vállalkozások megszűnése a meghatározó, másrészt a betéti társaságok számában 

bekövetkező csökkenés (az új Ptk. szerint jogi személyiséggel rendelkező társaság lett, korábban, a 

gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint még jogi személyiség nélküli volt, a grafikonon 

egyhelyen, az aktuális besorolás szerint szerepel). Betéti társaságokból míg 2000-ben 2 142 darab 

működött a városban, addig számuk 2016-ra csaknem a felére, 1 228 darabra csökkent. A szintén 

csökkenő számú egyéni vállalkozók működési statisztikája 5.156 darabról 3 069 darabra történő 

csökkenést mutatott 2000 és 2013 között. Majd a 2014-2016 években erőteljesebbnek mondható 

bővülés tapasztalható (három év éves átlagértéke 6,8%), ezzel az egyéni vállalkozások száma 21,7%-kal, 

3 734-ra nőtt 2013-hoz képest. 

A működő vállalkozások gazdálkodási forma szerinti megoszlásában korlátolt felelősségű társaságok és a 

betéti társaság a leggyakoribbak, együttesen ez a két forma jellemzi a vállalkozások több mint felét. A 

működő vállalkozások 39,6%-át kitevő korlátolt felelősségű társaságok körében 2011-ig erőteljes bővülés 

történt, mely a 2012 elejétől hatályos cégalapítási jogszabályok szigorításával is összefüggésbe hozható. 

Majd 2013-tól a tendencia megváltozott, lassú ütemű csökkenéssel 2016-ra a számuk 3.377-re 

visszaesett, ami a 2010/2011-es évek szintjével egyezik meg. Ezzel párhuzamosan a második leggyakoribb 

(működő vállalkozásokon belül 14,4 % részarányú) betéti társaságokból 2016-ben 5,2%-kal kevesebbet 

számláltak az előző évihez képest. A részvénytársaságok és a szövetkezetek hányada alacsony, mindössze 

1,0%. A működő vállalkozások nagyság szerinti megoszlásában Székesfehérváron is érvényesül a hazai 

mikro- és kis vállalkozások sajátos jellemvonása, az önfoglalkoztatás, az alkalmazottak nélkül működő 

vállalkozások magas aránya. 

Székesfehérváron a vállalkozások létszámkategóriák szerinti aránya az országos és a megyei képhez 

eltérő képet mutat. A mikrovállalkozások aránya alacsonyabb a megyeszékhelyen. A középvállalkozások 

és nagyvállalatok aránya (1,18%) kiemelkedett Székesfehérváron és a köré szerveződő járásban (1,08%), 

ugyanakkor a többi vizsgált területi szinten, a régió (0,85%) és megye szintjén (0,86%) alig haladta meg 

az országos átlagot (0,84%). 

 

19. ábra: Működő vállalkozások száma létszámkategóriánként az egyes területi szinteken (2016)  

Forrás: KSH-TSTAR 
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A működő vállalkozások között az előző évekhez hasonlóan a kisméretűek, azon belül is a 10 fő alatti 

mikrovállalkozások (8.042) domináltak, arányuk 2016-ban 94% volt. 2016-ben a 10–49 főt foglalkoztató 

kisvállalkozásokból 389-et, az 50–249 fős középvállalkozásokból 74-et, a 250 fő és afeletti 

nagyvállalatokból 27-et tartottak nyilván. Egyedi jellemvonás azonban, hogy a – főleg külföldi tulajdonban 

lévő – nagyvállalatok aránya több mint kétszerese a nagyvárosi átlagnak. A megyei jogú városok közül - 

Debrecent és Győrt megelőzve - Székesfehérváron telepedett le a legtöbb nagycég (25 db, 2011). E 

vállalkozások nem csak számosságukat, hanem exportképességüket és foglalkoztatási szerepüket tekintve 

is meghatározó elemei a város gazdaságának. Utóbbi miatt Székesfehérvár munkahelyi ellátottsági 

helyzete kedvező3. 

 

20. ábra: Működő vállalkozások számának alakulása létszám-kategóriánként 2000-2016 között Székesfehérváron  
Forrás: KSH-TSTAR 

A működő vállalkozások létszámkategóriák szerinti megoszlását abból a szempontból vizsgálva, hogy 

2008 évről 2013 évig kiterjedő csökkenő tendenciájú időszakban, mely vállalkozási kategóriában és 

milyen mértékben volt tapasztalható csökkenés a fent említett tendenciózus visszaesésen belül, 

megállapítható, hogy 24,6%-os visszaeséssel a 10-49 főt foglalkoztató kisvállalkozások számának a 

csökkenése a legmagasabb arányú Székesfehérváron, ezt követik a nagyvállalatok (250  fő felett 

foglalkoztató) 17,2%-kal; illetve a mikrovállalkozások (10 fő alatt foglalkoztató) 15,2%-kal, végül a 

középvállalkozások 1,4%-kal. A 2014-2016 évek közötti állandó bővülés hátterében a kisvállalkozások 

(13,4%) és a nagyvállatok (12,5%) számának növekedése a meghatározó. 

A globális pénzügyi és gazdasági válság a térséget kiemelkedően sújtotta, elsősorban éppen a külföldi 

tulajdonú gazdasági szervezeteken, a transznacionális vállalatokon keresztül éreztette hatását (MTA RKK 

NyUTI Közép-dunántúli Kutatócsoport: A fenntartható városfejlődés stratégiai elemeinek feltárása 

Székesfehérváron, 2009). A Székesfehérváron nyilvántartott nagyvállalatok száma egy év leforgása alatt, 

2008-ról 2009-re több mint 1/5-ével csökkent.  

Nemzetgazdasági áganként vizsgálva a problémát, megállapítható, hogy a működő vállalkozások számát 

tekintve 2008-2016 között a termelő ágakhoz tartozó alágakat jelentősebb (19,7%) csökkenés érintette 

                                                           
3 IVS 2008 
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a szolgáltatási ághoz (8,9%) képest. Az iparhoz 20,0%-os, a feldolgozóiparhoz 16,2%-os visszaesés 

kapcsolódik. A szolgáltatási ágak esetében 10% mértéket meghaladó csökkenés a kereskedelem (G, 

17,2%), a szállítás, raktározás területéhez (H, 29,6%); a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (I, 25,3%); a 

pénzügyi, biztosítási (K;55,1%), az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységet végzőkhöz (N, 

19,0%); míg a humán-egészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági ághoz 52 vállalkozás (12,8% 

bővülés) kapcsolódott. 

A vizsgált időszak utolsó három évében (2014-2016) mivel a többi nemzetgazdasági ághoz tartozó 

működő vállalkozások száma nőtt , illetve összességében is egyértelmű növekedés tapasztalható a 

működő vállalkozások számának alakulásában, így szerkezeti átrendeződésről van már szó. 

 

21. ábra: A működő vállalkozások száma nemzetgazdasági ágak szerint (2016) Forrás: KSH T-STAR4 

A szolgáltatási ágak tevékenységi struktúrában betöltött szerepe az utóbbi években egyre inkább 

előtérbe került. A Székesfehérváron működő vállalkozások 82,6%-a már különféle szolgáltatások 

nyújtására szakosodott, részesedése lényeges különbséget a megyei (95,7%) és az országos (95,8%) 

ezirányú adataihoz képest. Közülük a kereskedelemmel és a tudományos és műszaki tevékenységgel 

foglalkozó cégek voltak a legelterjedtebbek, 17,21% és 20,9%-uk tartozott ezekbe a gazdasági ágakba. Az 

országos és a megyei statisztikai adatokat vizsgálva mindkét szolgáltatási alág jelentősebb 

Székesfehérváron, a kereskedelem kétszeres, a tudományos és műszaki tevékenységben nyilvántartott 

cégek száma pedig ötszöröse a megyeszékhelyen a két területi struktúra adataihoz képest. 

A termelőágak vállalkozásai közül a mindössze 1,03%-os hányadot kitevő agrártermelést folytatók 

részesedése jóval az országos 4,1%-os és a megyei 4,2%-os átlagérték alatti. Ipari tevékenység folytatása 

céljából a működő társas és egyéni vállalkozások 16,4%-át alapították Székesfehérváron, kétszeresen 

meghaladva az országos átlagot és a megyét jellemző súlyt. Olyan meghatározó ipari vállalkozások, mint 

az Arconic-Köfém Kft.; a DENSO Gyártó Magyarország Kft.; a Harman Becker Kft., IBM hozták létre 

termelőbázisaikat Székesfehérváron. 

                                                           
4 A - mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat; B - bányászat, kőfejtés; C – feldolgozóipar; D - villamosenergia-, 
gáz-, gőzellátás, légkondicionálás; E - vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, 
szennyeződésmentesítés; F –építőipar; G - kereskedelem, gépjárműjavítás; H - szállítás, raktározás; I- szálláshely-
szolgáltatás, vendéglátás; J - információ, kommunikáció; K - pénzügyi, biztosítási tevékenység; L – 
ingatlanügyletek; M - szakmai, tudományos, műszaki tevékenység; N - adminisztratív és szolgáltatást támogató 
tevékenység; O - közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás; P - oktatás; Q - humán-egészségügyi, 
szociális ellátás; R - művészet, szórakoztatás, szabadidő nemzetgazdasági ágban; S - egyéb szolgáltatás 
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Székesfehérvár gazdasági fejlődésének fontos eleme a jelenlegi ágazati szerkezet. Az elmúlt két 

évtizedben a város gazdaságában e tekintetben két markáns folyamat volt megfigyelhető. Az egyik a 

tercierizálódás, amely különösen a kereskedelem és a szakmai tudományos, műszaki, illetve a gazdasági 

szolgáltatások területén tevékenykedő vállalkozások számának növekedését eredményezte5. 

A másik fontos folyamat az ipari tevékenységek belső átrendeződése volt. Ez az országos átlagnál 

lényegesen erőteljesebb gépipari és elektronikai, valamint anyagtechnológiai koncentrációhoz 

vezetett, amely jelentős exportképességet, a beszállítói hálózataikat fejlődését és a foglalkoztatottság 

magas szintjét eredményezte. Emellett eredménye a mechatronika és (mikro) elektronika meghatározó 

termelési ággá válása. 

A működő vállalkozások nemzetgazdasági ágazatokban való megoszlása mellett fontos kérdés annak 

alakulása 2008-2011 és 2011-2016 között, azaz milyen változás, esetleges belső átrendeződést 

eredményezett a pénzügyi-gazdasági válság Székesfehérvár gazdaságának ágazati szerkezetében és 

milyen változások indultak el az elmúlt 5 évben. 

 

22. ábra: Működő vállalkozások megoszlása nemzetgazdasági áganként és annak alakulása 2008-2011 és 2011-2016 
időszakok között Székesfehérváron Forrás: KSH-TSTAR 

2008-2011 között 10% feletti mértékben, illetve jelentős számban mutat visszaesést Székesfehérváron a 

főtevékenységük szerint mezőgazdaság, ipar (ezen belül is a feldolgozóipar), építőipar termelési 

ágazatokban tevékenykedő, valamint a tercier szektort érintően a kereskedelmi, szállítási, pénzügyi és az 

adminisztratív szolgáltatást végző cégek száma. Ez a tendencia az elmúlt 5 év adatait vizsgálva (2011-

2016 között) a mezőgazdaság és a feldolgozóipar tekintetében megállt, illetve mérséklődött, 

egyértelműen a válság hatásának tulajdonítható csökkenésről volt szó, míg az építőipar, a kereskedelmi, 

szállítási, pénzügyi és az adminisztratív szolgáltatást végző cégek számában fennmaradó csökkenés és az 

új érintett területként megjelenő szálláshely-szolgáltatásban, vendéglátásban ágazatot érintő tartós 

folyamat, mely belső átrendeződést eredményezhet. Ebben a hat alágazatban 2011-2016 között 

tapasztalt visszaesés teszi ki a működő vállalkozások összességében bekövetkezett csökkenésének 

95%-át. 

Csekély bővülés az ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágban működő vállalkozások (2008-2011 között: 

2,2%; 9 db; 2011-2016 között: 0,9%, 4 db), valamint a szakmai, tudományos, műszaki tevékenységet 

végző cégek (2008-2011 között: 3,6%, 58 db; 2011-2016 között: 0,8%, 13 db);  és a humán-egészségügyi, 

                                                           
5 IVS 2008 
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szociális ellátás területén működő vállalkozások (2008-2011 között: 1,2%, 5 db; 2011-2016 között: 8,5%, 

35 db) esetében mutatkozott 2008-2011 között, mindhárom esetben úgy, hogy fennmaradt a 2011-2016 

között vizsgált terminusban is. 

A vállalkozások gazdasági súlyát és azok változását két fontos mutatóval lehet érzékeltetni helyi szinten, 

ez a szervezetek foglalkoztatottainak száma, valamint az árbevételek reálértéke. 

Székesfehérváron a működő KKV-k számának 2010 évi eloszlását vizsgálva az ábrán feltüntetett 

különböző területi szintekhez képest jelentős eltéréseket nem tapasztalhatunk a bevételek, illetve a 

létszám vonatkozásában. A nagyszámú mikrovállalkozások (10 fő alatti) árbevétel-kategóriánkénti 

megoszlása az országos trendhez hasonlóan alakult, csaknem 100%-ban a legalacsonyabb árbevételi 

sávba tartoznak. 

 

23. ábra: Működő vállalkozások megoszlása árbevétel- és létszám-kategóriánként, 2010 Székesfehérváron Forrás: KSH 
T-STAR 

A kisvállalkozások adatai némileg differenciáltabb képet mutatnak, a vállalkozások jelentős arányban 

továbbra is (79,8%) a legalacsonyabb bevételi kategóriába tartoznak, viszont az országos rátát (14,9%) 

3,4 százalékponttal meghaladja a Székesfehérváron működő kisvállalkozások középső, 2-10 M Euro 

bevételi sávba eső vállalkozásainak aránya (18,3%). Ettől is kedvezőbb a középvállalatok bevétel-

alakulása, ahol domináns a második, a 2-10 M EUR árbevételsáv, a Székesfehérvári arány (65,9%) pedig 

12,6 százalékponttal meghaladja a nemzeti átlagos értéket (53,1%).  

A megyeszékhely – a munkahelyek koncentrációja okán - tágabb térsége foglalkoztatásában is 

kiemelkedő szereppel bír. 

2011-ben a megye teljes munkaidőben foglalkoztatottjainak 41,2%-a, 42.658 fő dolgozott 

Székesfehérváron. 

A megyeszékhely foglalkoztatásban betöltött térségi szerepét ágazati szerkezetben vizsgálva jelzi 

egyrészt, hogy a megye együttes ipari alkalmazotti létszámából 43,11%-os részarányt a Székesfehérváron 
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működő nemzetgazdasági ág képvisel, illetve ezzel közel azonos súlyú (43,42%) a megye tercier 

szektorban alkalmazásban állói közül a Székesfehérváron alkalmazottak aránya. 

 

24. ábra: Működő vállalkozások (2010) és a teljes munkaidőben alkalmazásban állók (2011) száma, megyei aránya 
nemzetgazdasági áganként Székesfehérváron Forrás: KSH T-STAR  

Tendenciájában a 2008 végén jelentkező gazdasági válság eredményeként csökkent az alkalmazottak 

száma. A 2009. évi mélyponthoz (41.960 fő) képest 2011-re a teljes munkaidős foglalkoztatottak 

állománya 700 fővel bővült. 

Az alkalmazottak nagy része az iparban, azon belül is a feldolgozóiparban foglalkoztatott. Az ipar 

foglalkoztatásban betöltött szerepét jelzi, hogy Székesfehérvár együttes alkalmazotti létszámából a 

legnagyobb, 44,54%-os (az országos átlagnál 17,8 százalékponttal magasabb) részarányt ez a 

nemzetgazdasági ág képviselte. Ez az ipari alkalmazotti arány és volumen pedig mind az országos, mind 

a megyei jogú városok ezirányú adatait vizsgálva is kiemelkedő, az ipari vállalkozások alkalmazásában a 

megyeszékhelyen álltak 2011-ben a legtöbben (19 001 fő). 

A város eltérő iparszerkezete ugyanakkor az ágazati foglalkoztatás súlypontjainak különbözőségét is 

eredményezte. Székesfehérvár legnagyobb foglalkoztatója a több mint fél évszázados múltra 

visszatekintő feldolgozóipar: foglalkoztatási szerkezetében a járműipari, valamint a számítógép, 

elektronikai, optikai termék gyártását végző vállalkozások alkalmazotti létszáma dominál. Az ipari 

alkalmazottak mintegy egynegyedét a járműiparhoz kapcsolódó, egyötödét a számítógép, elektronikai, 

optikai termék gyártása munkakörökben foglalkoztatták. 
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Az agrárium a megyei jogú városban foglalkoztatottak kevesebb, mint 1%-ának biztosított munkát. Az 

agrárágazatok foglalkoztatásban betöltött szerepe térségi és megyei kitekintéssel jelentősebb. 

2011-ben Székesfehérvár munkavállalóinak 53,18%-a (22.686 fő) dolgozott a szolgáltató gazdasági 

ágakban. A tercier szektor foglalkoztatási súlya több mint 10 százalékponttal csekélyebb az országos és a 

megyei jogú városok átlagához képest. A szolgáltató szektorban alkalmazásban álló, összesen 22 686 fő 

87,42%-át hat nemzetgazdasági ág – kereskedelem; szállítás és raktározás; adminisztratív szolgáltatás; 

közigazgatás; oktatás; egészségügy – szervezetei foglalkoztatták. A szállítás és raktározás gazdasági ágban 

munkát vállalók magas száma a város kedvező közlekedés-földrajzi adottságaival, valamint logisztikai 

szempontból frekventált elhelyezkedésével hozható összefüggésbe, míg az egészségügyi alkalmazottak 

nagyobb létszáma a kórház jelenlétével, a közigazgatásban foglalkoztatottak magasabb aránya pedig 

inkább a megyeszékhelyi státusszal. 

Székesfehérvárt jellemző külföldi érdekeltségű vállalkozói jelenlét mind a szervezetszámot mind a 

külföldi befektetések volumenét tekintve magasnak mondható. 

2010-ben Székesfehérváron 201 külföldi érdekeltségű vállalkozást tartottak nyilván. Székesfehérvár Győr 

után a legnagyobb vidéki külföldi befektetői terület, a befektetett külföldi tőke 2010-re megközelítette a 

270 milliárd forintot. 

A megyeszékhelyen 2010 végén a megye külföldi érdekeltségű vállalkozásainak a 43%-a tevékenykedett, 

míg a jegyzett külföldi tőke (mintegy 270 milliárd forint) a megyében megtalálható külföldi tőke csaknem 

felét (49%) tette ki. A külföldi tőke erőteljes jelenlétét mutatja, hogy a saját tőkén belüli részesedése 

93,11%-ot ért el, s egy vállalkozásra az országos átlagnál 2,4-szor több, 1343 millió forint jutott. 

 Vállalkozások  Külföldi tőke, millió Ft 

 

25. ábra: Külföldi érdekeltségű vállalkozások, 2010 Forrás: KSH T-STAR, KSH Megyei Jogú Városok, 2013. július 

A külföldi vállalkozások tulajdonosi összetételére jellemző a kizárólag és többségi külföldi kézben lévők 

magas (több mint 85%-os 2010-ben) aránya; a nagyobb részt hazai tulajdonú 15%-ot képviselt. A 

tőkeállomány meghatározó része ugyancsak külföldi befektetőktől származott. A működő külföldi tőke 

ágazati szinten is erősen koncentrálódott, a feldolgozóiparban összpontosult. Ezen belül elsősorban a 

járműgyártás, az alumíniumgyártás, valamint az elektronikus fogyasztási cikk gyártás szerepe 

meghatározó. 
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A külföldi tőke, az értékesítés nettó árbevétele, valamint a foglalkoztatottak létszáma szerinti hazai 

viszonylatban tíz legnagyobb külföldi érdekeltségű vállalkozások közé négy székesfehérvári cég tartozott 

2011-ben, ezek az ALCOA-KÖFÉM Székesfehérvári Könnyűfémmű Kft. (jogutód Arconic-Köfém Kft); a 

DENSO Gyártó Magyarország Kft.; a Harman Becker Kft.6 
 

1.8.5.1 Mezőgazdaság 

Bár a város gazdasági teljesítménye szempontjából kevésbé meghatározó az ágazat gazdasági súlya, a 

működő vállalkozások 1,03%-át alapították mezőgazdaság folytatása céljából, a mezőgazdaságban 

alkalmazásban állók aránya 3,9% (megyei adat), viszont szerepe a fejlődés és későbbi – gazdasági 

szerkezet diverzifikálását szolgáló, várostérségi együttműködést célzó- fejlesztések szempontjából 

korántsem elhanyagolható. 

A termőhelyi adottságokat vizsgálva a kistérségben a szántóterület jelentős része kiváló minőségű. A 

szántóként használt terület (37.321,29 ha) csupán 11,3%-a tartozik a gyenge minőségű kategóriába. 

Ezeken a területeken – kistérség nyugati részén fekvő kistájak településen és a Sárvíz-völgye által 

érintett településeken – indokolt a művelési ág, illetőleg a hasznosítási cél élelmiszeriparitól eltérő 

megváltoztatása. 

Az Általános mezőgazdasági összeírás 2010 évi adatai szerint a földhasználat megoszlása a 

Székesfehérvári kistérségben a szántóterületek túlsúlyát mutatja (58,2%). 

1.8.5.2 Ipar 

Ahogy az a megelőző fejezetrészekben bemutatásra került, Székesfehérvár gazdaságának ágazati szerkezetében 

meghatározó az ipar, ezen belül is a feldolgozóipari vállalkozások jelenléte. Ipari tevékenység folytatása céljából a 

működő vállalkozások 16,4%-át alapították Székesfehérváron, kétszeresen meghaladva az országos átlagot és a megyét 

jellemző súlyt. Olyan meghatározó ipari vállalkozások, mint az Arconic-Köfém Kft. (jogelőd ALCOA-Köfém); a DENSO 

Gyártó Magyarország Kft.; a Harman Becker Kft., a Hydro Extrusion Hungary Kft. (jogelőd Sapa Profiles), az IBM hozták 

létre termelőbázisaikat Székesfehérváron. 

Székesfehérvár gazdasági fejlődésének fontos eleme a jelenlegi ágazati szerkezet. Ez az országos átlagnál lényegesen 

erőteljesebb gépipari és elektronikai, valamint anyagtechnológiai koncentrációt jelent, amely jelentős 

exportképességet, a beszállítói hálózataikat fejlődését és a foglalkoztatottság magas szintjét eredményezte. Emellett 

eredménye a mechatronika és (mikro) elektronika meghatározó termelési ággá válása. 

A Székesfehérváron tevékenykedő nagyvállalatok különböző stratégiákat alkalmaztak a válság kedvezőtlen hatásaival 

szembeni védekezésre. A tömeges elbocsátásokat megelőzendő a transznacionális vállalatok egy része a csökkentett, 

négynapos munkahét bevezetése mellett döntött (pl. Denso, Grundfos), mások a gyártási folyamat átalakításával 

próbálkoztak (pl. Albacomp). Az alternatív intézkedések mellett azonban létszámleépítésekre is sor került: a Videoton 

VT Autóelektronika Kft-től 400 főt, az Alcoa-Köfém székesfehérvári üzeméből 84 főt (Mórról azonban 650 főt) küldtek 

el, s végül a kezdetben csökkentett munkahéttel próbálkozó Denso és Grundfos is bejelentette a tömeges elbocsátást: 

a japán cégtől 800 dolgozónak, a Grundfos székesfehérvári és tatabányai üzeméből összesen 200 dolgozónak mondtak 

fel az idei évben (MTA RKK NyUTI Közép-dunántúli Kutatócsoport: A fenntartható városfejlődés stratégiai elemeinek 

feltárása Székesfehérváron, 2009). 

                                                           
6 PHILIPS Industries Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Kft. 2013. év során megszűntette termelő tevékenységét a 
megyeszékhelyen  
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A globális gazdasági válság hatásai a recesszióba vagy felszámolás alá került vállalkozások, a 

munkanélküliség megnövekedése mellett a helyi önkormányzati bevételek, különösen az iparűzési 

adóbevétel csökkenése is terhelte a várost. 

 

26. ábra: Székesfehérvár iparűzési adóbevételének alakulása a 100 legnagyobb adózóra vonatkozóan  
Forrás: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat adatai, saját szerkesztés 

Székesfehérvár iparűzési adóbevétel adatai szerint 2016-ban a TOP 100 adófizető 47,0%-a a termelő 

szektorban, illetve 36%-a a feldolgozóiparban tevékenykedett. A feldolgozóipari cégek részaránya 24,1%-

kal nőtt a 2007 évi szinthez képest, összetétele a város sajátosságait tükrözi, a gépipari (számítógép, 

elektronika, jármű-alkatrész) dominancia mellett az anyagtechnológia (fémalapanyag-, fémfeldolgozási 

termék-, műanyagtermék gyártása) területén működő cégek határozzák meg. A szolgáltatási ágazat 

súlyának csökkenése mögött meghatározóan a kereskedelem és a pénzügy, biztosítás szektorát érintő 

visszaesés áll (kapcsolódó fejezet 1.10.1.). 

1.8.5.3 Szolgáltatások 

Megelőző fejezetrészekben bemutatásra került a szolgáltatási ágak tevékenységi struktúrában betöltött 

szerepe, mely bár az utóbbi években egyre inkább előtérbe került, a Székesfehérváron működő vállalkozások 

82,6%-a már különféle szolgáltatások nyújtására szakosodott, ebben különösen a kereskedelem és a szakmai 

tudományos, műszaki, illetve a gazdasági szolgáltatások területén tevékenykedő vállalkozások súlya 

kiemelkedő, azonban a tercier szektor foglalkoztatási súlya több mint 10 százalékponttal csekélyebb az 

országos és a megyei jogú városok átlagához képest. 

Magas hozzáadott értékű szolgáltatások 

Székesfehérváron az elmúlt 20-25 évben nem alakult ki jelentős tőkeerővel rendelkező középvállalati réteg, 

amely a gazdaság egyik új hajtómotorját jelentheti, illetve túl nagy a szakadék a nagy- és a kisvállalkozások 

között. A gazdasági válság az elmúlt években még láthatóbbá tette a megyeszékhely gazdaságának ezirányú 

gyengeségeit, és rávilágított arra, hogy a tudásalapú gazdaság fejlesztése jelenthet valódi növekedési esélyt. 

A tudásalapú gazdaság kiterjesztése, és ezen belül a magas hozzáadott értékű (termékek és) szolgáltatások 

előállítása lehet a kitörési pont Székesfehérvár számára. 

Olyan magas hozzáadott értékű szolgáltatások jelenthetik a növekedési lehetőséget, mint például az 

információ-technológiai szolgáltatások vagy a humán-egészségügyi és a pénzügyi szolgáltatások, melyek 
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részarányukat tekintve kimagaslók a megyeszékhely tudásintenzív szolgáltatási alágazataiban működő 

vállalkozásai között (részletesen az 1.9.4.3 fejezet alatt kerül bemutatásra) 

Turizmus 

Bár a turizmus elsősorban közvetett szerepet játszik, ugyanakkor Székesfehérvár gazdasági életében, a 

turisztikai kereslet, valamint a turisztikai célokat szolgáló infrastrukturális fejlesztések elősegítik a helyi 

gazdaság fejlődését. Nem elhanyagolható tényezőként hozzájárul a foglalkoztatás bővítéséhez és a kulturális 

örökségek megismeréséhez. 

A megyeszékhely turizmusában számos kedvező fejlemény történt az elmúlt 5 évben: változatos rendezvény- 

és vonzó kulturális programkínálat alakult ki (pl. múzeumi kiállítások minőségi/tartalmi változásai, látogatók 

számának alakulása); népszerű turisztikai attrakciók újultak meg és épültek (pl. Tác-Gorsium Régészeti Park, 

Koronás Park); harmadsorban a korszerű fogadófeltételek szervezeti és infrastrukturális háttere áll 

rendelkezésre. 

Turisztikai kapacitás 

2016. július 31-én Székesfehérvár kereskedelmi szálláshelyein 1.386 férőhely áll a látogatók rendelkezésére, 

ami a megyei kapacitás 12,4%-át jelenti (1,9 százalékponttal kevesebb 2012-es adathoz képest, Fejér megye 

kereskedelmi szálláshelyek férőhelyei 11.178 db 2016-ban). A kereskedelmi szálláshelyek befogadóképessége 

2004 óta 410 férőhellyel, 22,8%-kal csökkent. A megyeszékhely kereskedelmi szálláshely-kapacitása 

volumenét tekintve a 2000-2001 évek szintjén áll. 

Változatos képet mutat a férőhelykapacitás másfél évtizedes tendenciája; a férőhelyek számát és ezzel együtt 

a kereskedelmi férőhelyek számát 2008-ig jellemző növekedés után a férőhelykapacitás jelentősen – csaknem 

a felére – lecsökkent 2010-re; majd 2014-ben ezt meghaladó minimumértékekkel 1.173 férőhely 

volumenértéken állt meg. 2014 után ismét növekedési ütem a jellemző.  

A kereskedelmi szálláshelyeken belül a szállodák részaránya az elmúlt évek során folyamatosan nőtt, 2014-

ben a férőhelyek legnagyobb hányadát, 71,7%-át a szállodák biztosították. Arányuk csaknem négyszeresére 

nőtt a vizsgált 10 év leforgása alatt (2008; 19,3%). Az egyéb kereskedelmi célú szálláshelyek (közösségi 

szálláshelyek, panziók, üdülőházak, kempingek), valamint a magánszállások együttesen 38,3%-ot képviselnek 

az összkapacitásból.  

A férőhelykapacitás csaknem egy évtizedes ingadozásai mögött egyértelműen a kereskedelmi célú férőhelyek, 

illetve azon belül is a panziók, üdülőházak és kempingek kapacitásváltozásai állnak. 
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27. ábra: A szállásférőhelyek férőhelyeinek változása 2004-2014; 2016 Forrás: TeIR; KSH 

2008 és 2012 között a kereskedelmi egységek kapacitáskihasználtsága - a jelentős forgalmat generáló üzleti 

(MICE) turizmus ellenére - alacsony volt. A kihasználtság szempontjából mérvadónak tekintett szobakapacitás 

kihasználtság majdnem minden évben 35%-nál is alacsonyabban alakult; a férőhely kihasználtság pedig húsz 

százalék alatti volt.  

2017-ben a szállodai szobakapacitás kihasználtsága jelentősen megnövekedett, átlagosan 58% volt, ami 

megegyezik az országos átlaggal. A számok azt mutatják, hogy Székesfehérvár egyre keresettebb és 

kedveltebb turisztikai célpont a belföldi kulturális turizmus terén. Megmutatkozik ez a tendencia a városi 

rendezvények népszerűségében és a kulturális kínálat keresettségében is (Forrás: Székesfehérvári Turisztikai 

Közhasznú Nonprofit Kft.). 

Vendégforgalom 

A város turisztikai potenciálját a szállásférőhelyek mellett a vendégforgalom alakulása is jellemzi. A 

szálláshelyek vendégforgalma összességében növekedett; a 2014 évi forgalmi adat 34,3%-kal több a 2004-es 

statisztikához képest azzal, hogy ezen belül az eltelt 10 év során a vendégforgalom hullámzóan alakult. A 

kereskedelmi szálláshelyeken pedig a vendégek száma 29%-os növekedést mutat állandó növekedési ütem 

mellett 2013-2017 évek viszonylatában (Forrás: Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.). 

Az összes szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák tekintetében Székesfehérváron 2004 és 2014 között 

átlagosan 3,0%-os növekedés tapasztalható (2016-ra összesen 41,7%) úgy, hogy a vizsgált több mint 10 évben 

2004-2006, valamint 2011-2012 között volt tapasztalható mérsékelt; illetve 2014-től kezdődően ugrásszerű 

növekedés. 

 

28. ábra: Vendégforgalom és a vendégéjszakák számának változása Székesfehérváron, 2004-2014; 2016 Forrás: TeIR; KSH 

2016-ban Székesfehérvár kereskedelmi szálláshelyeit 33.237 vendég összesen 130.417 vendégéjszakára vette 

igénybe (az átlagos tartózkodási idő 2,10 nap/vendég), ami a megye ezirányú szálláshelyforgalmának 37,5%-

át jelentette. 
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A külföldi vendégforgalom túlsúlya mutatkozik meg 

abban, hogy 2014-ben a kereskedelmi szálláshelyeken 

eltöltött vendégéjszakáknak 46,7%-a, 2016-ban 46,8%-a 

kapcsolódott országhatárainkon kívüli területről érkező 

vendégekhez, ami a megyei (23,8), régiós (30,34) átlagnál 

jóval magasabb arányú külföldi forgalmat jelent 

Székesfehérváron. 

29. ábra: Külföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák  
aránya, 2014; Forrás: TeIR 

Az elmúlt 10 évben irányát tekintve a változás hasonlóan érintette a belföldi és a külföldi vendégéjszakák 

alakulását a kereskedelmi szálláshelyeken, lényeges különbség azonban, hogy 2013-ról 2016-ra - az 

időarányos adatokat összesítve – 56,0%-kal nőtt Székesfehérváron a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött 

éjszakák száma, ehhez a belföldi vendégek 72,7%-ban;  a külföldi vendégek (szintén jelentős, de csekélyebb) 

40,5%-ban járultak hozzá. A megelőző évek tartós megoszlása a belföldi és külföldi vendégéjszakák számában 

megfordult, 2014-től kezdődően a belföldi vendégéjszakák aránya többségbe került.  

 

30. ábra: Kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakái számának változása Székesfehérváron, 2004-2014; 2016 Forrás: TeIR; 

KSH 

Székesfehérvár turizmusában kisebb (és csökkenő) hangsúlyt kapnak az egyéb (2009-ig magán-) 

szálláshelyek. 2016. júliusában  a város üzleti célú egyéb szálláshelyein a vendégek 3.957 vendégéjszakára 

szálltak meg (az átlagos tartózkodási idő 4,12 nap/vendég), azaz a kereskedelmi és a magánszálláshelyek 

együttes vendégéjszaka-számából 2,9%-kal részesedtek. 

A helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) szervezet Székesfehérvár turizmusának koordinációja és 

összehangolt fejlesztése céljából a 2011-2012 évek során jött létre Európai Uniós támogatással, valamint 

Székesfehérvár MJV, mint vezető partner részvételével a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit 

Kft. keretein belül. 

A helyi önkormányzaton kívül az intézményi-, vállalkozói- és civil szektort egyesíti, illetve a helyi szállásadók 

több mint 50 %-ának részvétele mellett a legfontosabb turisztikai attrakciók üzemeltetői, a turizmusban 

érdekelt szolgáltatók jelentős része a TDM tagok közé tartoznak. 

A TDM szervezet az elmúlt években jelentős szolgáltatásfejlesztést valósított meg, számos előremutató 

lépést tett a turisták magasabb szintű kiszolgálása terén és a turistakomfort növelése érdekében. 
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Turisztikai vonzerők 

Imázsteremtő történelmi, és államisághoz kapcsolódó vonzerők 

Székesfehérvár a magyar államiság bölcsője, a középkori magyar királyság koronázó városa, egyben 

középkori királyi székhelye. Az államalapító I. István király alatt vált az ország központjává. Szent István itt 

építtette fel magántemplomát, a későbbi koronázó templomot. A koronázások és temetések mellett a rendi 

országgyűléseknek is Székesfehérvár adott helyet, itt hirdették ki az ország első alkotmányát, az Aranybullát. 

Szent Istvánt követően még nyolc Árpád-házi-, és hét vegyesházi király választotta végső nyughelyéül a 

Bazilikát. 

A középkori királyi központból azonban nagyon kevés emlék maradt fenn. Az épületeket többször 

lerombolták és elpusztították, a Koronázó templom az 1600-as évek második felében pusztult el végleg. A 

város a török kor végére majdnem elnéptelenedett, csak a XVIII. században települt be újra jelentős számban 

német származású polgárokkal. A városközpont jelenlegi arculata is ebből az időből származik, a belváros 

barokk épületei az 1700-as és az 1800-as évek fordulóján épültek, jelenleg ezeknek az épületeknek az 

együttese alkotja a történelmi városmagot. 

Középkori Romkert, Nemzeti Emlékhely 

A főtér keleti szélén, a püspökség telke mellett található romterület a Szűz Mária prépostsági templom 

maradványait őrzi. A templom alapítója Szent István király volt, akinek halála után ötszáz évig, egészen a 

város török kézre kerüléséig 38 magyar királyt koronáztak meg itt. A jelenlegi Romkert kialakítása az 1930-

as években indult ásatásokkal kezdődött, ekkor épültek meg a területet határoló falak és a Várkörútra nyíló 

kapu (a régészeti feltárás még napjainkban is folyik). A harmincas évek óta nagyobb volumenű fejlesztés nem 

történt a területen, de a fokozatos fejlesztések is esetenként kudarcosak voltak (lásd pl. az ezredfordulón a 

Romkert könnyűszerkezetű tetővel történő befedését, majd a fedés későbbi elbontását). A legutóbbi - 

turisztikai vonzerőt is növelő - fejlesztés a járdafödém alatti területen történt, ahol a nyugati romterület 

fedett bemutatása készült el. A Romkert Székesfehérvár legforgalmasabb és leglátogatottabb attrakciója, 

állapotának és hasznosításának megoldása azonban évtizedek óta megoldásra váró kérdés. 

A terület fejlesztésére már számos terv készült, az elképzeléseket több esetben szakmai, lakossági és politikai 

kritika érte. Legutóbbi az átfogó fejlesztést megcélzó Királyi Séta projekt, mely 2007-ben 1,7 milliárd forint 

támogatási összeggel került az EU forrásokból kiemelten támogatott projektek listájára, megvalósítására 

önkormányzati döntésre mégsem került sor. Az idén kormányzati programmá emelt Árpád-ház program 

hozhatja meg az áttörést, melynek kapcsán modern látogatóközpont egészíti majd ki a romterületet, és 

mutatja be a koronázó város - és az ország – közös múltját. 

Aranybulla emlékmű 

Az 1222-es Aranybulla kibocsátását Rétfalvi Sándor alkotása idézi meg. Az emlékművet 1972-ben avatták fel, 

jelenlegi helyére a Csúcsos-hegy tetejére 1990-ben került. A magyar államiság fejlődése szempontjából 

fontos eseményről van szó, de maga az emlékmű jelentős turisztikai vonzerőt jelenleg nem képvisel. 

Egyházi, vallási vonzerők 

Szent Anna kápolna 

Az 1474 körül építtetett kápolna a város egyetlen, épségben megmaradt középkori emléke. A kápolna 

középkori neve nem ismert, és feltételezhető, hogy azonos azzal a kápolnával, amely a középkori bazilikával 

együtt pusztult el. A mai kápolnát 1711-1729 között restaurálták. 
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Szent István Bazilika 

A székesegyházat IV. Béla 1235 előtt, uralkodása kezdetén alapította, koronázása is ebben a templomban 

történt, majd a későbbiekben is a koronázási szertartások egyik színhelye maradt. A török időkben dzsámi, 

1688 után újra plébániatemplom lett. 1758-1798 között barokk stílusban építették újjá. A templombelsőt 

Szent István legendáit megörökítő freskók díszítik. 

Püspöki Palota 

A barokk és copf stílusú épület 1780-1803-ban épült, az építkezés során az egykori bazilika köveit is 

felhasználták. A palota belső berendezésében az empire és a biedermeier stílus érvényesül, ebédlőjében 

klasszicista falképek találhatóak. Könyvárában középkori kódexek és ősnyomtatványok is megtalálhatóak. A 

palota kertje a Várkörutat szegélyező várfalig ér. 

Templomok 

Székesfehérváron a középkorban mintegy harminc különböző templom állt, ezek jórészt nem élték túl a 

török kort. A város templomai közül a Szent Imre (Ferences) templom, a Ciszter (Nepomuki Szent János) 

templom, a Szemináriumi (egykori Karmelita) templom a legjelentősebbek, de impozáns a Prohászka Ottokár 

emléktemplom is, amely az 1930-as években épült, valamint a Szerb Orthodox templom. A templomok 

elsősorban vallási, zarándokturisztikai vonzerőt jelentenek, kulturális és örökségturisztikai vonzerejük 

kevésbé jelentős. 

Épített örökség jellegű vonzerők 

Hiemer-ház 

A Hiemer-Font-Caraffa épülettömb Székesfehérvár belvárosának egyik kiemelkedő értékű, egyedileg védett 

műemléki épületegyüttese, a város épített örökségének egyik gyöngyszeme. Nemcsak központi 

elhelyezkedése, történelme is egyedi, hiszen azon kevés épületek egyike, melyek tanúskodnak a város több 

évszázaddal ezelőtti fénykoráról, dicső múltjáról, országos jelentőségéről. Az épület műemléki értékét 

középkori alapjai, az értékes freskók és a falakat kívül-belül díszítő stukkók adják. 

A három gazdagon díszített épület a XIX. században a város tulajdonába került, azóta számos közfeladat 

ellátásának helyszínéül szolgál. Működött benne plébánia, zeneiskola és egészségügyi iskola is. Napjainkban 

bálterem, házasságkötő terem, étterem, konferencia termek és a Hetedhét Játékmúzeum és a Tourinform 

Iroda is az épületben található. 

Bory-vár 

Székesfehérvár hagyományos turisztikai vonzerőihez képest „kieső” helyszínen, az Öreghegy lábánál 

található. Speciális vonzerő, esszenciáját tekintve a bécsi Hundertwasser házakkal vethető össze: egy öncélú, 

túldíszített, túlméretezett lakóház, amely egyszerre idézi a lovagvárakat és számos korstílust. Az épületet 

hét torony, reneszánsz kerengőkre emlékeztető udvar egészíti ki, az épületben több mint száz, a 

legváltozatosabb technikával készült szobor és festmény található. Az épület ma is az örökösök tulajdonában 

van, működését és fejlesztését alapítvány támogatja. Az elmúlt évtizedekben Székesfehérvár egyik 

leglátogatottabb attrakciójává vált a létesítmény. 

Kulturális vonzerők, közgyűjtemények 

Szent István Király Múzeum - Régészeti kiállítás, Néprajzi kiállítás 
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A Szent István Király múzeum több állandó kiállítást is kínál. Az 1992-ben megnyílt régészeti kiállítás az 

egykori Rendház-épület első emeletén, a római kori kőtár a földszinten és a díszudvarban tekinthető meg. A 

kiállítás 1993-ban nyert díjat. A néprajzi kiállítás az intézmény legújabb kiállítása, Fejér megye hagyományos 

népi kultúrájáról ad keresztmetszetet. 

A kiállítások hagyományos technikájúak, az interpretációban domináns az egyszerű statikus display eszközök 

alkalmazása. Ugyanakkor az elmúlt időszakban a Múzeum egyre nagyobb hangsúlyt fektet a látogatók 

bevonására, ez elsősorban a múzeumpedagógiai foglalkozások során jelenik meg (felelevenítés, beöltözés, 

tematikus foglalkozások, szakköri foglalkozások, foglalkoztatók, projektnapok, nyári múzeumtáborok). 

Szent István Király Múzeum - Fekete Sas Patikamúzeum több mint 200 éves, 1975-ben, az épület és a 

berendezés restaurálása után, nyitotta meg ismét ajtaját a közönség előtt. 

Szent István Király Múzeum - Új Magyar Képtár képzőművészeti gyűjteménye az ország jelentősebb 

kollekciói közé tartozik. 

Szent István Király Múzeum - Csók István képtár különlegessége Aba-Novák Vilmos „Magyar-francia 

történelmi kapcsolatok” című pannója, ezen kívül időszaki kiállításoknak ad otthont. 

Szent István Király Múzeum - Budenz-ház Ybl gyűjtemény, Schaár Erzsébet gyűjtemény, Téglák a múltból 

kiállítás gyűjtemények tényleges turisztikai attrakcióként nem jönnek szóba, látogathatóságuk korlátozott. 

Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum 

Az 1998-ban újjászervezett kiállítás a város központjában a Püspöki palotával szemközt, a hajdani ferences 

kolostor emeleti részén várja a látogatókat. Az elsősorban a liturgikus ötvös- és textiltárgyakra, valamint 

festményekre és szobrokra koncentráló törzsanyag 2009 nyarától megújult formában látogatható. 

Mérsékelt áru belépődíj ellenében tekinthető meg. 

Városi Képtár – Deák gyűjtemény, Pelikán Galéria 

A Deák gyűjtemény jelenlegi formájában 1994 óta látható. Az állandó kiállítás anyagát Deák Dénes műgyűjtő 

ajándékozta, majd hagyatékozta a városra. Állandó és időszakos kiállításokat kínál a látogatók számára. Az 

intézmény a Szent István Király múzeumhoz hasonlóan múzeumpedagógiai foglalkozásokat is kínál (rajz 

szakkör, múzeumi óra sorozat), a városi iskolák számára. A Pelikán Galéria a Városi Képtár kiállítóhelyeként 

működik, időszakos tematikus kiállításokat kínál a látogatók számára. 

Székesfehérvár belvárosa a korábbi évek többlépcsős rekonstrukciója és revitalizációja révén, az építészeti 

örökség-együttesek egyediségénél fogva és programkínálati elemekkel kiegészítve jelentős vonzerőt 

képviselhet, sőt alkalmas az itt tartózkodás meghosszabbítására is, de érdemi kihasználásához a látnivalók 

és szolgáltatások további kulturális és üzleti célú fejlesztése szükséges. 

Az utóbbi években további kisebb változások is történtek: gyűjtemények kerültek új helyre, az 

infrastrukturális feltételekben következett be lényeges javulás (pl.: Városi Képtár, Hetedhét Játékmúzeum, 

vagy az Egyházmegyei Múzeum gyűjteménye), azonban új, imázsteremtő vonzerő, attrakció nem épült a 

városban, a meglévő attrakciók fejlesztése pedig összességében nem érte el azt a kritikus tömeget, amely a 

város összesített turisztikai vonzerejét lényegesen javította volna. 

TERMÉSZETI VONZERŐK  

 

KULTURÁLIS ÉS ÖRÖKSÉG VONZERŐK  

Tavak (Bányató, horgásztavak (Palotaváros), 

Csónakázó-tó) 

Ligetek (Zichy-liget, Rózsaliget, Halesz park)   

Műemlék épületek (Városháza, Püspöki palota, Szt. Anna 

kápolna, Bazilika, Ciszter templom és kolostor,  

Árpád Fürdő, Hiemer-ház) 
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Egyéb víz (Csitáry forrás (szabad kifolyású ásványvíz)    

 

Történelmi helyszínek, emlékművek (Aranybulla-Csúcsos 

hegy, Pelikán-udvar)   

Egyedi városkép (Arany J. u., Országalma, 

Városháza, Püspökkút, Prohászka park)   

Régészeti lelőhelyek (Romkert, Rác-templom környéke 

és Skanzen, Várfalmaradványok) 

NEMZETI EMLÉKHELY   

Panoráma (Öreg-hegyről, Csúcsos hegyről 

Aranybulla emlékmű, városra, Velencei-tóra)   

Kiemelkedő értékű szobrok (Szt. István, 10-es huszárok, 

Mátyás szobor, Országalma, II. vh. Emlékmű)   

Speciális flóra (az evangélikus templom melletti 

park a Magyarországon őshonos növényeket 

mutatja be)   

Egyéb építészeti vonzerők (Zichy-ligeti Zenepavilon, Szt. 

Lélek temető (magyar és német sírok), Virágóra, 

Órajáték)   

Természetvédelmi terület, tanösvény, védett fajok 

(Sóstó)   

Népművészet, népszokások (Iván-napi Búcsú (Rác 

templom környéke, Öreghegyi vigasságok)   

Egyéb tájkép (Védett fasorok, Zrínyi u. hársfasor, 

József A. u., vadgesztenyesor, Gyümölcs u. 

platánfasor)   

Alba Regia táncegyüttes  

Vörösmarty Színház  

Folyó, patak (Nádor-csatorna, Sárvíz-csatorna)  Múzeumok, kiállítóhelyek (Szt. István király Múzeum, 

Budenz-ház, Csók István Képtár, Pelikán Galéria,  Városi 

Képtár)  

Rendszeres fesztiválok (Hetedhét Játékfesztivál, Királyi Napok Nemzetközi néptáncfesztivál, FEZEN, Fehérvári 

Lecsófőző Vigasság, Kortárs Művészeti Fesztivál) 

Egyéb kulturális események (nyári színház - Pelikán udvar)  

Vallási ünnepek (Szt. István napi Körmenet)   

18. táblázat: Székesfehérvár vonzerői Forrás: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat adatai, saját szerkesztés 

Kiskereskedelmi üzletek, vendéglátóhelyek 

Az idegenforgalom és a gazdasági szolgáltatások szempontjából is lényeges, hogy a városban a 

vendéglátóhelyek kínálata hogyan alakul. 2000 óta vizsgált csaknem 1,5 évtized statisztikai adatai vegyes 

képet mutatnak. 2000 és 2016 között az összesített növekmény 7,0% volt, mely mögött három nagy 

csökkenési hullám visszaeséseit követő gyarapodások ilyen mértékig egyenlítettek ki. Az idősoros adatok 

alapján a megyeszékhely 7,0%-os növekménye az országos (4,0%) és megyei (2,5%) növekményt meghaladta. 

A kiskereskedelmi üzletek tekintetében ettől eltérő tendencia figyelhető meg. A számuk 2001 és 2006 között 

8,1%-kal növekedett (2027 db; 2006) Székesfehérváron, 2007-től pedig 2,9%-os évi átlagos és irányát tekintve 

állandó csökkenés figyelhető meg, melynek eredményeképp 2016-ra a kiskereskedelmi egységek száma 

csaknem ¾.-ére, 1542 db-ra esett vissza. 

1.9.6 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő fejlesztési 
elképzelése 

A gazdaságfejlesztés szempontjából Székesfehérváron is kiemelt szerepet játszanak az Ipari Park címmel 

rendelkező objektumok. A jelenleg hat ipari parknak (ebből öt ténylegesen működik, az Alba Airport IP 

ugyan a cím birtokosa, de jelenleg még nem kiépített) regionálisan komoly szerepe van a foglalkoztatásban, 

jelentős gazdaságszervező erőt tudnak felmutatni. 

A kilencvenes évek eleje kiemelt célként volt kezelt Székesfehérváron a megfelelő ipari, vállalkozási 

infrastruktúra kialakítása, melynek eredményeképp az országban itt található az ipari parkok és övezetek 

egyik legnagyobb koncentrációja. 
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A város közigazgatási területén működő ipari parkok mind gazdasági társaságok kezelésében állnak, az Alba 

Ipari Zóna7 és az Alba Airport Ipari Park tulajdonosi társaságaiban rendelkezik tulajdonrésszel az 

Önkormányzat (a jelenleg még nem kiépített Alba Airport Ipari Parkban az Önkormányzat 99,96% 

tulajdonrésszel rendelkezik a tulajdonos Alba Airport Fejlesztő és Üzemeltető Kft.-n keresztül). 

Az ipari parkok 70-80%-ban települtek be működésük első négy évében, zömmel multinacionális vállalatok 

voltak a fő bérlők, ill. területvásárlók. Később a külföldi tőke kisebb mértékben képviseltette már magát, 

viszont a megerősödött helyi vállalkozói kör is megjelent az ipari parkokban. A Sóstó Ipari Parkban máig 

zömmel több ezer embert foglalkoztató multinacionális vállalatok működnek, míg az Alba Ipari Zóna vagy 

a Déli Ipari Park többnyire a magyar tulajdonú és hazai piacra termelő kis- és középvállalkozásoknak ad 

otthont. 

Az ipari parkok fejlesztési elképzeléseikben kapacitásbővítéseik mellett a szolgáltatásfejlesztésre (például 

munkaerő-kölcsönzésre, innovációs képességet növelő üzletviteli tanácsadásra, alkalmazott K+F 

támogatására) a szolgáltatásfejlesztésre helyezik a hangsúlyt. A vállalati kör stabilizálódásával, a bérelhető 

szabad területek csökkenésével az extenzív helyett az intenzív fejlődés kerül előtérbe, mely az itt dolgozók 

munkakörülményeinek javításával, és a vállalatok számára minél sokrétűbb szolgáltatások kiépítésével 

igyekszik növelni a park versenyképességét. 

Az ipari parkok meghatározó szerepet töltenek be Székesfehérvár gazdaságában és foglalkoztatásban. Az 

ipari parkokban mintegy 300 vállalkozás működik, húszezer főt meghaladó munkavállalót foglalkoztatnak, 

és jelentős szerepük van az exportértékesítésben. 

1.9.7 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 

1.8.7.1 Elérhetőség 

Helyzetfeltáró munkarész 1.15. fejezetében kerül kifejtésre 

1.8.7.2 A munkaerő képzettsége 

Helyzetfeltáró munkarész 1.7. fejezetében kerül kifejtésre 

1.8.7.3 K+F és innováció 

A kutatás-fejlesztés fontos szerepet játszik a város gazdasági fejlődésének fenntartásában, a 

versenyképesség megőrzésében, illetve javításában; az innováció pedig fontos eszköz a gazdasági 

szervezetek eredményességének, hatékonyságának a fokozásában. 

Az Európai Unió 2000-ben elfogadott lisszaboni döntésében fogalmazta meg a célkitűzést, mely szerint 

egy évtized alatt a tagállamok K+F-ráfordításaikat GDP-jük 3%-áig emelik fel, így téve lehetővé a 

kontinens versenyképességének megőrzését. Ezt a célt az Európa 2020 stratégia is tartalmazza, amely a 

szint meghatározása mellett ráirányítja a figyelmet a kutatás-fejlesztésre szánt vállalkozásoktól származó 

források fontosságára is. Székesfehérvár gazdasági növekedésének mozgatórugói közé azonban nemcsak 

a versenyképes ágazatok jelenléte és a szolgáltatási szféra arányának a növekedése tartozik, hanem az 

egyetemi oktatás és a kutatóintézeti bázis fejlődése is. 

                                                           
7 az Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület (IPE) által 2013. évben második alkalommal 

meghirdetett Ipari Parkok Versenyképességi Díjon szociális érzékenységéért és társadalmi szerepvállalásáért részesült 
díjazásban.  
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Székesfehérváron a kutatásfejlesztésre fordított költség és beruházási adatok, a kutató-fejlesztő helyeket 

és személyi állományt érintő adatok alapvetően a megyei szinten elérhető statisztikai adatokon keresztül 

vizsgálhatók. Fejér megye kutatás fejlesztési tevékenysége a statisztikai adatok alapján:  

• 2016-ban Fejér megyében kutatás-fejlesztésre 8,558 milliárd forintot fordítottak, folyó 

áron számítva 12,4 %-kal kevesebbet, mint 2015-ben. Ezzel a K+F ráfordítások hosszú ideje 

tartó növekvő trendje tört meg, és a GDP-hez viszonyított aránya is mérséklődött. Ez a változás 

az országos tendenciához hasonló, viszont azt 3,6 százalékponttal meghaladó visszaesés.  

• A csökkenés hátterében alapvetően az operatív programokból származó források 

visszaesése áll azzal, hogy Fejér megyében a vállalkozásoktól és a külföldről származó K+F 

források esetleges bővülésére sem került sor, hogy ellensúlyozhassák a lecsökkent 

államháztartási finanszírozást.  

• Fejér megyében a GDP kevesebb mint 1,0%-át, (0,57%) költötték kutatás-fejlesztésre, ez 

az érték országosan 1,22% volt 2015-ben. 

• Összességében a hazai K+F-tevékenység továbbra is erősen fővároscentrikus: 2016-ban 

Budapesten működött az ország 2727 kutató-fejlesztő helyének 47%-a, ahol a kutatással 

foglalkozók 56%-a dolgozott, és ott használták fel a – területre bontható – K+F-ráfordítások 

közel kétharmadát. A fővárosban kutatás-fejlesztésre (előzetes GDP-adatokkal számolva) a 

GDP 2,22%-át fordították 2015-ben. 

A tudásintenzív ágazatok székesfehérvári jelenlétének, mint a helyi innovációs teljesítmény egyfajta 

fokmérőjének az elemzését és értékelését az OECD által meghatározott módszertan, azaz az ágazatban 

felhasznált termelési tényezők, a technológia és a termék tudásintenzitásának segítségével definiált 

technológiai színvonal és ágazati besorolás alapján végeztük el8. 

                                                           
8 A technológiai színvonal alapján megkülönböztetünk (Eurostat 2009): 

– high-tech feldolgozóipari ágazatokat (TEÁOR’08 2 számjegy alapján: 21, 26), 
– medium-high-tech feldolgozóipari ágazatokat (20, 27, 28, 29, 30) és 
– tudásintenzív szolgáltatási ágazatokat (50, 51, 58–66, 69–75, 78, 80, 84–88, 90–93). 
A tudásintenzív szolgáltatások köre is tovább bontható: 
– tudásintenzív piaci szolgáltatásokra (50–51, 69–70–71, 73-74, 78–80), 
– tudásintenzív pénzügyi szolgáltatásokra (64–65–66) és 
– high-tech tudásintenzív szolgáltatásokra (59–60–61–62–63 és 72). 
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 működő vállalkozások száma 2013 (db) 
aránya az összes működő vállalkozáshoz, 2013 

(%) 

Területi szint 

High-tech 

feldolgo-

zóipar 

Medium high-

tech 

feldolgozóipar 

Tudás-

intenzív 

szolgáltatások 

high-tech 

feldolgozóipari 

medium high-

tech 

feldolgozóipari 

Tudás-

intenzív 

szolgáltatások 

Magyarország 2.357 4.503 154.355 0,37% 0,70% 24,11% 

Főváros 819 1.254 9.723 0,50% 0,77% 5,94% 

MJV összesen 744 1.080 55.957 0,54% 0,78% 40,55% 

Fejér megye 84 196 8.892, 0,36% 0,84% 38,15% 

Székesfehérvári 

járás 
49 98 4.646 0,46% 0,93% 43,88% 

Székesfehérvár 45 72 3.984 0,56% 0,89% 49,24% 

19. táblázat: Innovációs teljesítmény mutatói 2013 Forrás:(TeIR)|KSH 

Ha feltételezzük, hogy az ebben a szegmensben működő vállalkozások száma arányos a mögötte álló 

teljesítménnyel, akkor Székesfehérvár és köré szerveződő járás több szempontból kimagaslik az országos 

és a területi adatokhoz képest. 

Amint a táblázat adataiból kiderül, Székesfehérvár vállalkozásainak már a „makroszerkezete” is 

szignifikáns eltérést mutat az országos, a megyei és a MJV-k szerkezetétől; a volumenadatok határozott 

– iparági szintű – high-tech, médium high-tech és tudásintenzív szolgáltatási specializációra utalnak. A 

fajlagos, működő vállalkozásokra vetített arányból pedig egyértelműen látható, hogy Székesfehérváron 

jelentős a high-tech és médium high-tech feldolgozóipar, illetve a tudásintenzív szolgáltatások jelenléte 

és aránya. 

A high-tech feldolgozóiparon belüli az elektronikai, híradástechnikai berendezések gyártását végző 

vállalkozásoknak az aránya (országos átlagot, főváros és megyei jogú városok ezirányú rátáját csaknem 

ötszörösen meghaladó alábbi ábra), míg a medium high-tech feldolgozóiparon belül a járműgyártást 

végző vállalkozások aránya a kimagasló Székesfehérváron. Ezek már egyértelmű szerkezeti 

versenyképességre utalnak. 

Ezeknek a területnek a fejlesztése versenyképességi szempontból nem csupán tudásintenzitásuk és 

kiemelt fajlagos hozzáadott érték-arányuk miatt elengedhetetlen, hanem mert ezek az iparágak igen 

jelentős foglalkoztatók, és a vállalkozások jelentős része az önmagában is kiemelt gazdaságpolitikai 

figyelmet érdemlő kis- és középvállalat. 
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31. ábra: High-tech feldolgozóipar vállalkozásainak megoszlása, 2013 Forrás:(TeIR)|KSH 

 

32. ábra: Medium High-tech feldolgozóipar vállalkozásainak megoszlása, 2013 Forrás:(TeIR)|KSH 

1.8.7.4 KKV-kat támogató gazdasági szolgáltatások 

Az induló vállalkozások számára jelenleg négy működő inkubátorház biztosít kedvező infrastrukturális 

lehetőségeket, illetve az ezekhez kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásokkal támogatják az elsősorban az 

induló vállalkozásokat vagy az új életszakaszba lépő/"túlélő" cégeket. 

Székesfehérvári Vállalkozói Központ 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Magyarország

Főváros

MJV-k

Fejér megye

Székesfehérvári járás

Székesfehérvár

High-tech feldolgozóiparban működő vállalkozások közül 29==  Közúti jármű gyártása

High-tech feldolgozóiparban működő vállalkozások közül  30==  Egyéb jármű gyártása

High-tech feldolgozóiparban működő vállalkozások közül 20==  Vegyi anyag, termék
gyártása

High-tech feldolgozóiparban működő vállalkozások közül 21==  Gyógyszergyártás



Székesfehérvár Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának és  
integrált településfejlesztési stratégiájának megalapozó vizsgálata 

65 

Az Inkubátorház az országban harmadikként, 1993-ban kezdte meg a működését, az inkubátorházat 

működtető közalapítvány alapítója Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 

Grand Inkubátorház 

Az inkubátorház a város egyik legkorszerűbb inkubátorháza, mely működését 2012-ben kezdte meg. 

Maros Kft. Inkubátorház 

Az inkubátorház az Alba Ipari Zónában épület meg uniós támogatási forrásból 2010-ben. 1.510 

négyzetméter alapterületű épület 10-11 kezdő vállalkozás befogadására alkalmas. 

WA Invest Vállalkozói Inkubátorház 

Az inkubátorház uniós támogatási forrásból jött létre 2012-ben 1678,35 m2 hasznos alapterülettel 

legalább 11 vállalkozásnak tud működési helyszínt biztosítani. 

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványt (RVA®) 

Az Alapítványt 1991-ben alapította 47 alapító az alapítvány rendelkezésére bocsátott 5.577.000,- forintos 

induló tőkével. Az alapítók között megtalálható Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és 

Fejér Megye Közgyűlése mellett több kamara, bank valamint vállalkozás, illetve magánszemély is. 

Alaptevékenysége a mikrohitelezésen alapuló pénzügyi szolgáltatások nyújtása, emellett szerepet kap 

még az alapítvány tevékenységében a képzés és információnyújtás. 

1.9.8 Ingatlanpiaci viszonyok 

1.8.8.1 Lakásállomány helyzete 

Székesfehérvár a régió megyei jogú városai közül kiemelkedő lakásállománnyal bír, mely állomány 

2001 óta az országos tendenciákkal megegyezően, kb. 7%-kal növekedett, bár 2005 évtől kezdődően 

ennek mértéke évről évre az országos átlag alatt volt, csupán 2011-re közelítette meg azt. 2011-ben a 

lakásállomány elérte a 44.804 db-ot, ebből 41.324 db volt lakott lakások száma (ekkor a 100 lakott 

lakásra jutó lakó 236 fő volt). A legutóbbi népszámlálási adatgyűjtés évétől vizsgálva a növekedés 

továbbra is folyamatos, ugyanakkor az évről-évre jelentkező néhány tucatnyi lakásszám bővülés nem 

számottevő, jelentősebb ugrás csak 2015-ről 2016-ra figyelhető meg, ami egy éven belül négy és 

félszeres lakásszám bővülést mutat, előhírnökeként a megugró megyeszékhelyi lakóingatlan 

beruházásoknak. 
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33. ábra: Lakásállomány változása Székesfehérváron 2001-2016 Forrás: KSH T-STAR 

Az új építésű lakások számának változása, tendenciája az országossal megegyezőnek mondható: 2001-

2007 között állandó – a lakáshitelezések könnyítésével 2001-től meredek ütemű – növekedés 

tapasztalható; a 2007 évi visszaesés egyértelműen a túlkínálatnak tulajdonítható. A 2008/2009 évet 

követő változások pedig a világméretű pénzügyi-gazdasági válság okainak és következményeinek 

lakáspiaci leképeződései. A válság lecsengésével a lakásépítések száma nem ugrott meg jelentősen, 

sőt, viszonylag alacsony szinten állandósult 2011-2015 között, a kormányzati lakáspolitikai eszközök 

(pl. CSOK), a kedvező ingatlanpiaci, -finaszírozási környezet hatása 2016-tól látszik meg a statisztikai 

adatokon. 

A lakásállomány változása mellett annak megújulását mutatja az újonnan épített lakások száma, mely 

az ezredforduló eleji értékekhez képest csökkenő tendenciát mutat, és teljes mértékben megegyezik 

a megyei folyamatokkal. Az épített lakások száma 2004-ben érte el a maximumot 738 db épített 

lakással, 2011-re pedig jelentősen visszaesett, az 50 db épített lakással egyfajta negatív szélsőértéket, 

mélypontot ért el. 2010 előtt, 2007-ben – akárcsak a megyei folyamatokat tekintve - szintén volt egy 

mélypont, de még ekkor is 105 db lakás épült. Beszédes a kiadott új építési engedélyek számának 

bezuhanása, a válságidőszak csúcsidejében még 770 engedély született (2008), amely egy év alatt 

megfeleződött (2009), majd 2010-re az előző évi 16%-ra zuhant. Természetesen az engedélyezett 

építések túlnyomó része nem is valósult meg. A 2011-2015 közötti időszakban egyenletesen alacsony 

szinten állandósult az új lakások építése, amely az épített összes alapterület nagyságában is 

megfigyelhető, ugyanakkor a 2016-os adatok már egy nagyobb volumenű beruházási hajlandóság 

növekedést jeleznek előre – előző évhez képest háromszoros épített lakás alapterület növekedés, a 

kiadott engedélyek száma pedig hirtelen közel két és félszeresére nőtt. 
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34. ábra: Új lakásépítés Székesfehérváron 2000-2016 Forrás: KSH T-STAR 

SZMJV Polgármesteri Hivatal adatszolgáltatása szerint 2017 során lakás építése céljából kiadott új 

építési engedélyek száma a következőképpen alakult: 25 építési engedély kiadására került sor 

különböző nagyságú 1-26 lakásos lakóépületek létrehozásához, összesen 135 új lakás építéséhez. 

Ugyanebben az évben a  megyei kormányhivatal nyilvántartása szerint a megyeszékhelyen 82 lakás 

(építési engedély vagy bejelentés alapján) kapott használatba vételi engedélyt. 

Az épített lakások közül a 3,5 szobás (vagy ennél nagyobb), valamint a 2,5-3 szobás lakások vannak 

jelen, de jellemzően az előbbi a dominánsabb. Az egyszobás lakások aránya elenyésző, a 1,5-2 szobás 

lakások pedig gyakorlatilag eltűntek a lakásépítési piacról. A 2011-2015 között épült kevesebb számú 

új lakások esetében feltűnő a legnagyobb szobaszámú kategória térnyerése, a bővülő lakásberuházási 

piacon azonban feltehetően a megugró társasházi új lakásszámok és a dráguló ingatlanberuházási-, 

vásárlási árak miatt a két-háromszobás kategória újraerősödésével kell számolni. 2011-2015 között az 

új lakások száma és alapterületük arányában 120-140m2-es átlag lakás méretek állapíthatóak meg, 

2016-ban a megugró lakásszámok már csak 100 m2 alatti átlagérték született. 
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35. ábra: Székesfehérváron épített lakások megoszlása szobák száma szerint 2000-2016 Forrás: KSH T-STAR 

A lakások komfortfokozata jellemzően összkomfortos vagy komfortos, az ennél alacsonyabb 

színvonalú lakások száma minimális. 

 

36. ábra: Lakások és lakott üdülők komfort szerint 2011 Forrás: KSH T-STAR 

A lakott lakások építési év szerinti eloszlása heterogén képet mutat. A székesfehérvári lakásállomány 

gerincét adó panelépületek főként az 1960-as és az 1990-es évek között épültek meg, a jelenlegi 

állomány kb. 70%-át adják. Kiemelkedő volt az 1971-1980-ig tartó időszak, amikor 15.175 db lakás 

épült meg nagyrészt a Vizivárosban és a Tóvárosban, részben a Szedreskerten. Utóbbi városrészen 

korábbi telepi beépítések is jellemzők. A Palotaváros az 1980-as években épült ki. Háború előtti 

épületállomány főként a történelmi belvárost jellemzi (42%-ban), mely városrész lakóépületei 

keletkezésének másik domináns időszaka az 1960-as évek építési hulláma (40%-ban). A hagyományos 

beépítésű városrészek lakásállománya építési év szerint a legkevertebb, épületállományuk 50-60%-

ban 1970 előtt épült. A városban található lakások tehát több mint 85%-ának kora minimálisan 20 év, 

de inkább 30 év vagy még ennél is idősebb. Az épületállomány városrészenként mind kialakulását, 

mind műszaki állapotát tekintve meglehetősen vegyes képet mutat. Székesfehérvár 12 – építészetileg 

és városképileg különböző – városrészből áll, melyek között van hagyományos beépítésű belső 

lakóterület (Almássy-telep, Ráchegy-Búrtelep, Felsőváros), falusias (Alsóváros-Maroshegy, 

35 350

8 520

432
316
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Félkomfortos

Komfort nélküli
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Feketehegy) és lakótelepi beépítéssel bíró lakóövezet (Tóváros, Palotaváros, Szedreskert, Viziváros). 

Székesfehérváron a lakónépességnek több mint a fele lakótelepeken él. 

A 2011-es népszámlálási adatok alapján a lakások átlagosan 70 m2-esek, a leggyakoribbak az 40-59 m2 

alapterületűek (49, 56%), a 60 m2 feletti lakások aránya összesen 44,11%, a 40 m2 alatti lakások száma 

nem meghatározó (6,34%). 

 

37. ábra: Lakások és lakott üdülők alapterület szerint (m2) 2011 Forrás: KSH T-STAR 

A lakások építtetők szerinti megoszlását jellemzően a vállalkozások és természetes személyek 

dominálták az elmúlt években, egyedül 2004-ben volt jelentős a vállalkozások jelenléte, ekkor 541 db 

lakás épült meg általuk. Jellemző a 2004-es évre az értékesítés céljára megépített lakások tömege. 

2001 óta a 2005-ös év kivételével nem volt önkormányzat által megépített lakás. Megfigyelhető az 

évről évre kisebb-nagyobb mértékben váltakozó tendencia, viszont a volumen már nem akkora, mint 

az évtized első felében volt, 2011-re pedig gyakorlatilag évtizedes minimumot ért el. 2011-et követően 

az amúgy is alacsony értéken állandósult új lakás építkezéseket inkább a természetes személyek 

magáncélra történő lakásépítései tartották életben, a 2016 -os hirtelen megugró vállalkozások által 

épített, értékesítés céljára elkészült új lakások száma alapján 2014/2015-re tehető az a fordulópont, 

amióta a vállalkozói szféra újra lát fantáziát a székesfehérvári lakáspiaci folyamatokban. 

 

38. ábra: Épített lakások építő és cél szerint 2001-2016 Forrás: KSH T-STAR 
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1.8.8.2 Ingatlanpiaci folyamatok 

2017-ben az OTP elemzése alapján az árak emelkedése és a forgalom bővülése mellett a lakásépítések 

is beindultak (amely 2018-ban még jobban kiteljesedhet), így a magyar lakáspiac „normál” üzemmódot 

felvéve érett szakaszba léphet. Az elmúlt évekkel szemben a 2017-es forgalmi adatok alapján minden 

területi szinten (jogállás, megye, nagyvárosok, kerületek, irányítószám-körzetek) az árak 

kiegyenlítődését, azaz az olcsóbb térségek nagyobb ütemű drágulását lehetett megfigyelni. 

Székesfehérvár, követve az országos trendet, ciklikusan működő ingatlanpiaca felívelő szakasza 2014 

óta tart. 2014 a forgalmi bővülés, 2015 a megkezdődő áremelkedés évei voltak, 2016-óta pedig 

kimutathatóan a lakásépítés is nagy lendületet kapott. Az OTP átlagár adatai szerint 2015-ös árszintről 

2017-re 40%-os növekedés történt az átlagos székesfehérvári négyzetméter árakban (2015-re +12%, 

2016-ra +15% és 2017-re +13%). Pozícióját a 18 megyeszékhely rangsorában stabilan őrzi (4.), Győr, 

Debrecen, Kecskemét továbbra is megelőzi ugyanakkor ezalatt a három éves időszak alatt a vezető 

négy megyeszékhely átlagár adatai a kiegyenlítődés irányába mutatnak, egymás közötti különbségük 

fokozatosan csökkent. Az országos szintű árkiegyenlítődés folyamatának köszönhető, hogy az 

évenkénti drágulás arányában 3. helyről a középmezőnybe szorult Székesfehérvár. Átlagár adatban 

Budapesthez képest Székesfehérvár értéke nem éri el a fővárosi árszínvonal 60%-át (412e Ft/m2) 

  
Árváltozás megyeszékhelyenként (2014-2015. I.-IX., %) Átlagár megyeszékhelyenként (2015. I.-IX., Ft/m2) 

  
Árváltozás megyeszékhelyenként (2015-2016. I.-IX., %) Átlagár megyeszékhelyenként (2016. I.-IX., Ft/m2) 

  
Árváltozás megyeszékhelyenként (2016. I.-IX. - 2017. I.-IX., %) Átlagár megyeszékhelyenként (2017. I.-IX., Ft/m2) 

39. ábra: Lakás árváltozások megyeszékhelyenként 2015-2017 Forrás: OTP Értéktérkép 2015/2, 2016/2, 2017/2. 
 

 

Az Ingatlannet.hu adatbázisát felhasználva a következők állapíthatók meg Székesfehérvár 

lakóingatlan-piacának utóbbi 15 éves alakulásáról: 



Székesfehérvár Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának és  
integrált településfejlesztési stratégiájának megalapozó vizsgálata 

71 

• A legutolsó áremelkedési periódus 2013 őszétől kezdődött meg, 2013. október 

(187 851 Ft/m2) és 2018. május (335 756 Ft/m2) között reál áron 179%-os változás történt. 

• Az utóbbi öt év nagyarányú drágulása ellenére reál áron Székesfehérváron a lenti adatsorok 

2002-2017 közötti időtávjában jelentkeztek drágább időszakok, 2003-2004-ben és 2006-ban. 

• A globális gazdasági krízis hatása 2009 tavaszától gyűrűzött be a székesfehérvári lakóingatlan 

piacra: egy év alatt reál áron 20%-kal csökkentek a négyzetméter árak és egy rövid 2010 év 

végi-2011 elejei fellángolástól eltekintve 2013 őszén érte el a csökkenés abszolút mélypontját. 

• A 2008-2010 közötti válságidőszak előtti időszak árszínvonalát csak 2017 év végére sikerült 

elérni. 

• A székesfehérvári lakóingatlanpiac ciklikusságára jellemzőek voltak korábban a kb. bő fél évet 

felölelő drágulási időszakok (2005.11-2006.06; 2008.03-2008.09; 2010.08-2011.01), melyeket 

egy hosszabb árcsökkenési periódus követett, 2013 ősze óta azonban egyetlen felívelő 

drágulási szakasz kezdődött meg. 

  
Reál* árváltozás 2002.04-2017.08 

* nominál ár inflációval korrigált értéke 
Nominál* árváltozás 2002.04-2017.08 

*mindenkori, forintban értendő ár 

40. ábra: Lakóingatlan átlag m2 ár változása Székesfehérváron az ingatlannet.hu adatbázisa alapján  
Forrás: Ingatlannet.hu hirdető és keresőportál 

https://www.ingatlannet.hu/statisztika/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r  
 

Lakóingatlan típusok között a sorházak átlagos négyzetméterára drasztikusan csökkent a 2004-2010 

közötti időszak magasabb értékeit tekintve, a 2005. évi abszolút maximumhoz képest 2017 őszén 30%-

kal olcsóbban lehetett sorházi ingatlanhoz jutni. 

A lakástípusok között egyértelműen a téglalakások és a panellakások eladói jártak a legjobban az 

utóbbi öt évben: 

• a panellakások átlagos négyzetméterára a 2013 őszi mélypontról (163e Ft) 2017 őszére 

288e Ft/m2 értékre erősödött, ez 177%-os drágulást jelent, a 2018 májusi 335e Ft/m2 értékhez 

képest pedig átlagárban megtörtént a duplázódás; 

• a téglalakások átlagos négyzetméterára a 2013 őszi mélypontról (199e Ft) 2017 őszére 361e 

Ft/m2 értékre erősödött, ez 181%-os drágulást jelent, a 2018 májusi 390e Ft/m2 értékhez 

képest pedig átlagárban szintén közelít a duplázódás; 

• a családi házak átlagos négyzetméterárban azonban mindössze 126%-os árnövekedést tudtak 

összehozni 2013-2017 között. 

Fenti körülmények kialakulásában természetesen közrejátszik az a székesfehérvári sajátosság, hogy az 

élénk kereslet főleg a lakótelepi lakásokat érinti, ezek átlagmérete 53-57 m2 körüli, ezek a méretű 

lakások vannak legnagyobb arányban jelen a városban (a város lakosságának kb. fele él lakótelepeken), 

másrészt ezen lakások jelentenek egy jobban megfizethető árkategóriát a városlakók számára, 

harmadrészt pedig a kisebb lakás alacsonyabb rezsiköltsége is döntő szempont lehet a vásárlásnál. 

https://www.ingatlannet.hu/statisztika/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r
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Leginkább a másfél, a kétszobás, valamint az 1+2 félszobás elosztású lakások kelendőek. Az új lakásokat 

keresők pedig a téglalakásokra koncentráló társasházi beruházások között válogathatnak leginkább, 

amellett hogy a tégla építésű lakások vélelmezett magasabb presztízse a használ lakások piacán is 

érezeti hatását, magasabb árszínvonalát. 

Albérleti négyzetméter árak reálár változásában szintén 2013 őszétől mutatható ki a legújabb 

folyamatos növekedési periódus, összeségében 148%-os drágulást hozva 2017 őszéig, amely egyben 

az elmúlt 15 év legmagasabb albérleti négyzetméter árszínvonalának kialakulását is elhozta. 

 

41. ábra: Lakóingatlan típusok és albérletek átlag m2 ára az ingatlannet.hu adatbázisa alapján, reál* áron (2003-

2017)  

* a nominál ár inflációval korrigált értéke 

Forrás: Ingatlannet.hu hirdető és keresőportál https://www.ingatlannet.hu/statisztika/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r 

 

2018. május 

Négyzetméterre vonatkozó statisztikák Ingatlanra vonatkozó statisztikák 

Átlag 
m² 

Átlag m² ár Legkisebb m² ár Legnagyobb m² ár Átlag ár Legkisebb ár Legnagyobb ár 

Panellakás 55 333 971 Ft 297 959 Ft 375 471 Ft 18 296 151 Ft 11 600 000 Ft 22 850 000 Ft 

Téglalakás 79 389 942 Ft 281 818 Ft 516 818 Ft 33 797 374 Ft 5 900 000 Ft 500 000 000 Ft 

Családi ház 163 295 459 Ft 192 857 Ft 420 084 Ft 48 957 099 Ft 8 000 000 Ft 500 000 000 Ft 

Sorház 173 286 733 Ft 249 444 Ft 312 437 Ft 46 728 688 Ft 18 800 000 Ft 55 000 000 Ft 

Lakóingatlan 108 335 756 Ft 192 857 Ft 516 818 Ft 36 451 544 Ft 5 900 000 Ft 500 000 000 Ft 

20. táblázat: Székesfehérvári lakóingatlan átlagárak – 2018. május 

Forrás: Ingatlannet.hu hirdető és keresőportál https://www.ingatlannet.hu/statisztika/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r 

A térképre vitt tranzakciós adatokból beazonosíthatóak azok a drágább ár fekvésű székesfehérvári 

városrészi területek ahol vagy az újlakásépítések, vagy az értékálló lakóingatlanok sűrűsödnek, mint 

pl. Feketehegy újabb építésű utcái, Bregyó köz, Belváros, Öreghegy egyes utcái, Sóstó-Újtelep, Vértanú 

u. – Fáy András lakótelep és Almássy telep. 

https://www.ingatlannet.hu/statisztika/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r
https://www.ingatlannet.hu/statisztika/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r
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Feketehegy-Szárazrét városrész (Székesfehérvár ÉNY) 
Székesfehérvár központi része (Belváros, Palotaváros, 

Szedreskert, Felsőváros, Víziváros, Vasútkörnyék-
Búrtelep, Író utcák, Vezér utcák) 

 

 
Maroshegy, Sóstó, Alsóváros, Váralja,Őrhalmi szőlők 

(Székesfehérvár D, DNY) 
Öreghegy, Ráchegy, Csala, Kisfalud (Székesfehérvár K) 

 
60. táblázat: Székesfehérvári ingatlan m2 árak 2018. május  

Forrás: Ingatlannet.hu hirdető és keresőportál 
https://www.ingatlannet.hu/statisztika/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r 

 

https://www.ingatlannet.hu/statisztika/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r
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1.10 Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és 
intézményrendszere 

1.9.4 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

Székesfehérvár kötelező és önként vállalt feladati ellátásában, az önkormányzati intézmények 

fenntartásában és a fejlesztésekben az alapvető pénzügyi kereteket és peremfeltételeket a település 

költségvetése adja meg. 

2013-tól kezdődően jelentős változásként mutatkozott meg a költségvetésben az önkormányzati 

feladatellátás módosulása; az önkormányzat és az állam közötti feladatmegosztás megváltoztatása: 

• Ennek eredményeképp a bevételi főösszeg a 2012 évinél 6,127 milliárd Ft-tal; a működési célú 

központi költségvetési támogatás 3,635 mrdFt-tal lett kevesebb.  

• A bevételi oldal változásainak tényezői, hogy megszűnt az önkormányzat személyi 

jövedelemadóból, illetékbevételekből való részesedése, valamint a beszedett gépjárműadónak 

csupán 40%-a marad helyben. 

• Emellett a finanszírozási rendszer is megváltozott; a normatív állami finanszírozás helyét a 

feladatfinanszírozás vette át.  

• A kiadási oldalt tekintve az önkormányzati szervek (jegyző, polgármester, kivételesen ügyintéző) 

által ellátott államigazgatási feladatok csökkenésével az eddig az önkormányzatokat megillető 

gyámügyi és okmányirodai normatív hozzájárulások, a körjegyzőségi feladatokhoz kapcsolódó 

támogatás, valamint az általános üzemeltetési normatíva egy része a KIM fejezetébe került át a 

járási és fővárosi kerületi kormányhivatalok fenntartása céljából. 

• A feladat-átrendeződés a köznevelés területén is megjelent; az ágazatban az önkormányzatok fő 

feladata az óvodai ellátás lett. 

• Új feladatként jelentkezett az önkormányzat számára, hogy a korábban megyei fenntartású 

közművelődési és közgyűjteményi intézmények egy része (Szent István Király Múzeum, 

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár) a város fenntartásába került.  

• Pozitív változás, a város adósságállományát az állam átvállalta. Ez az adósságkonszolidáció 

alapozta meg az önkormányzat számára, hogy a több milliárdos évi adósságszolgálatra fizetendő 

összegeket pl. fejlesztési pályázatok önrészére, illetve önálló önkormányzati programokra 

fordíthassa a következő években. 

2015-től bekövetkezett költségvetést érintő változások és azok anomáliái: 

• a kötelező önkormányzati feladatok központi költségvetési feladatfinanszírozásában 

bevezetésre került a beszámítás rendszere, melynek alapja az egy főre jutó adóerő-képesség.  

• a településüzemeltetésre a beszámítási korlát miatt Székesfehérvár esetében nincs meg-

állapított központi költségvetési támogatás. 

2017-től bevezetett szolidaritási hozzájárulás – melynek összege szintén az egy főre jutó adóerő-

képesség alapján kerül meghatározásra -: 

• közvetve az „IPA elvonását” jelenti; Székesfehérvár esetében 2017-ben 2,959 milliárd Ft 

összegben; 

• szolidaritás elve országos hatókörű, nem teszi lehetővé az elvonás térségi felhasználását. 

Egy település gazdasági lehetőségeit, mozgásterét nagyban és a fenti működési környezetet, annak 

változásait értékelve évről évre nagyobb mértékben határolja be, hogy a jogszabályokban megállapított 



Székesfehérvár Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának és  
integrált településfejlesztési stratégiájának megalapozó vizsgálata 

75 

mindenkori állami támogatások, normatív hozzájárulások, valamint átengedett központi adók mellett 

mekkora saját bevételre tud szert tenni. 

Az önkormányzat számára a foglalkoztatás mellett a bevételek szempontjából is fontos, hogy az ott 

működő vállalkozások eredményesen gazdálkodjanak, hiszen adóbevételeik jelentős hányadát a cégek 

által fizetett iparűzési adó adja. 

Székesfehérvár éves költségvetéseinek bevételi oldali értékelését tartalmazza mintegy 10 év 

viszonylatában az alábbi ábra. A bevételt mentesítve a központi költségvetési támogatásoktól (működési, 

felhalmozási) látható, hogy az önkormányzat saját bevételeinek 61,3%-a helyi adókból tevődött össze 

2017-ben.  

 

42. ábra: Székesfehérvár önkormányzatának bevételei, összetétele és változása 2006-2017 között  

Forrás: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

A helyi adóztatás rendszere az önkormányzat gazdálkodásában fontos szereppel bír. A helyi adópolitika 

kialakítása az önkormányzat gazdasági önállóságának egyik eszköze, a helyi adóbevételek szerepe – 

különösen az iparűzési adó – az elmúlt időszakban fokozatosan felértékelődött, és várhatóan az 

önkormányzat saját bevételeinek meghatározó eleme lesz a jövőben is. 

Az önkormányzat adóigazgatási illetékességi területén a gazdaság adótermelő képessége tendenciáját 

tekintve – a gazdasági-pénzügyi világválság után - 2011-től ismét növekedett. Középtávon, az általános 

gazdasági környezet javulásával összhangban és a helyi gazdaságpolitika eredményeképp várható az 

adótermelési képesség további növekedése. 
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Székesfehérvár önkormányza-

tának legmeghatározóbb 

adóneme az iparűzési adó. 

Ebből származott a helyi adó 

bevételek9 89,8%-a, 

összegszerűen 16,67 milliárd 

forint 2017-ben. A 

székesfehérvári vállalkozások 

által fizettek érték országosan 

és a megyei jogú városok 

között is jelentős összegű adó 

(rendelkezésre álló országos 

statisztikai adatok 

korlátozottsága okán 2013-

as adatokat alapul véve a 

megyei jogú városok 

iparűzési adóbevételének 

közel a tizede; 9,3%-a). 

A turisztikai szektor gazdasági teljesítőképességéről a helyben beszedett adók közül a tartózkodás után 

fizetendő idegenforgalmi adó szolgál információval. Ebből Székesfehérvár 66,2 millió forint bevételre tett 

szert, mely adónem évek óta tartó növekedési ütem eredményeképp a 2013 évi bevételhez képest 

megduplázódott. Ennek hátterében a turisztikai kapacitáskihasználtságban évek óta tartó folyamatos, 

2014-től bekövetkezett ugrásszerű növekedése áll.  

 

44. ábra: Székesfehérvár MJV iparűzési adóbevételeinek alakulása a TOP 100 adófizető viszonylatában  
Forrás: Székesfehérvár Megyei Jogú VárosPolgármesteri Hivatal 

                                                           
9  

• telekadó 2015.01.01 hatállyal eltörlésre került; 
• építményadó használati mód és hasznos alapterület nagysága szerint differenciált, sávosan progresszív adómértékkel 
bevezetett az üzleti célú építményekre vonatkozóan; 
• magánszemélyek nem fizetnek helyi adót 

43. ábra: Székesfehérvár önkormányzatának helyi adóbevételei, összetétele 

és alakulása 2006-2017 között  

Forrás: KSH-TSTAR, illetve Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
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Az iparűzési adóbefizetéseik alapján Székesfehérvár első 100 legnagyobb adózó vállalkozásának 47%-a 

az ipar, építőipar nemzetgazdasági ágakban és 53%-a a tercier szektorban végezte 2016-ban 

tevékenységét. 

Az iparűzési adóbevétel erősen koncentrálódott, meghatározó részben a feldolgozóiparban (36%), azon 

belül is az anyagtechnológia, informatika/ elektronika, valamint a gép, gépi berendezés-gyártás; a 

jármű- és járműalkatrész-gyártás területén összpontosult, ez a TOP100 iparűzési adófizető ipari 

vállalkozások hét tizedének érintettségét jelenti. 

A szolgáltatás nemzetgazdasági ág vállalkozásainak több mint a fele két alágazatban, a kereskedelemben 

(16 db) és a pénzügy, biztosítás (12 db) területein végezte tevékenységét, emellett számottevő még a 

szállítást (7 db), valamint az adminisztratív szolgáltatást (5 db) nyújtó cégek száma. 

1.9.5 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

Székesfehérvár MJV Önkormányzata elsősorban saját hivatali szervezetén belül oldja meg a 

településfejlesztési feladatait, dedikált településfejlesztési szervezeti egység létrehozása nélkül, külön 

intézményrendszert nem alapított. Településfejlesztési kérdésekben alapvetően a Jegyzői kabinet 

(Projektmenedzsment Iroda), a Gazdasági Igazgatóság (Költségvetési Iroda), a Városfejlesztési és 

Üzemeltetési Igazgatóság, a Humán Szolgáltatási Igazgatóság, illetve a Főépítészi Iroda illetékes. 

Speciális projektmenedzsment szervezetként létezik a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú 

Nonprofit Kft., tevékenységi köre azonban leginkább a 2007-2013-as uniós támogatási időszakhoz kötődő, 

2008-ban elfogadott illetve 2009-ben kiegészített Integrált Városfejlesztési Stratégiában szereplő 

városfejlesztési célok megvalósítása és a városfejlesztési akciók, projektek végrehajtását látja el. Emellett 

ingatlankezelési, építményüzemeltetési feladatokat is felvállal, pl. a felújított Hiemer-ház vagy az 

Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében. Legfontosabb 

futó projektje a „Szociális város-rehabilitáció Szárazréten” című nyertes pályázat megvalósítása. Mellette 

jelenleg szintén projektmenedzsmenti feladatot lát el a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságának 

Pályázati Irodája további jelentős uniós támogatásrésszel rendelkező önkormányzati kedvezményezetti 

projektek esetében (Koronás Park – turisztikai attrakció fejlesztés, Mártírok útja belterületi gyűjtőút 

felújítás). 

Városkörnyéki Koordinációs Bizottság – Városkörnyéki Alap 

1991 novemberében az akkori városvezetés hozta létre a Városkörnyéki Koordinációs Bizottságot (VBK), 

amely napjainkban huszonöt környékbeli település kisléptékű fejlesztési igényeit szolgálja ki saját eszközei 

erejének mértékében. A huszonöt településből három városi rangú (Aba, Enying, Polgárdi) és huszonkettő 

község. A VBK, mint testület tagjai közé tartozik a huszonöt település polgármestere, illetve Székesfehérvár 

polgármestere és alpolgármesterei. 
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A VBK a megyeszékhely és a környező 

településeinek összehangolt együttműködésére 

és a közös érdekek képviseletének hatékony 

ellátása érdekében jött létre. Települései 

hozzájárulásként lakosonként és évente 15 Ft-ot 

fizetnek be az ún. Városkörnyéki Alapba, 

elsődlegesen kölcsönös gazdasági céljaik 

megvalósítására. Természetesen Székesfehérvár a 

legnagyobb befizető. Az Alapból folyósítható 

kamatmentes kölcsönt pályázat útján igényelhetik 

a tag települési önkormányzatok vagy azok 

társulásai. 

Az elmúlt 10 évben, 2009-2018 között, mintegy 

200 millió forint összegben került visszatérítendő 

támogatás folyósításra, amelyek a következő 

infrastruktúra fejlesztési témaköröket érintették: 

faluközpont-, orvosi rendelő-, közvilágítás 

kialakítása, energiahatékonysági fejlesztések, 

útfelújítás-kátyúzás, járdaépítés, községház-, 

könyvtár-, iskola felújítás, játszótér építés, 

bölcsőde építés, szennyvízberuházás. 

1.9.6 Gazdaságfejlesztési tevékenység és foglalkoztatáspolitika 

Az önkormányzat gazdaságfejlesztő tevékenységét korábban domináló két régóta működő szervezet a 

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (RVA) és a Székesfehérvári Vállalkozói Központ 

Közalapítvány. Előbbi portfóliójában a kisvállalkozások mikrohitelezési konstrukciókkal történő elérése 

került előtérbe, míg utóbbi az inkubátorház és irodaház működtetés felé fordult. A székesfehérvári 

gazdasági környezet 2000-es évekbeli megerősödése és prosperálása eredményeképpen az önkormányzat 

gazdaságfejlesztő funkciója bár háttérbe szorult szemben a kilencvenes évek válságidőszaki vagy a 2000-

es évek elejének EU csatlakozásra felkészülő évei körülményeihez képest, viszont számos helyi, megyei 

partnerszervezetével való együttműködés révén proaktív szereplője a helyi gazdaságfejlesztés és 

beruházásösztönzés bizonyos fókuszterületeinek. 

Így például Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata egy olyan kisvállalkozói gazdaságélénkítési 

programot indított el, mely az RVA mikrohitelezési tevékenysége révén a helyi kisvállalkozói kört 

támogatva 

Fontos partner a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a közelmúltban tevékenységét 

befejező, a 2007-2013-as időszak regionális címkézésű uniós gazdaságfejlesztéseit kezelő Közép-Dunántúli 

Regionális Fejlesztési Ügynökség. A Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 2008 óta nonprofit 

Kft. formában segíti a megyeszékhely gazdasági szereplőit, KKV-ait innovációs szolgáltató központként. 

Az Önkormányzat és a Fejér Megyei kereskedelmi és Iparkamara között 2003. évben kötött megállapodás 

alapján létrejött, majd 2017-től megújult keretek között működik a Gazdasági-Önkormányzati Párbeszéd 

 

1. térkép: VBK tag települései Forrás: OpenStreetMap 
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Tanács, azzal a céllal, hogy együttműködjenek a város gazdaságának fejlesztésében, a város gazdasági 

központ szerepének kialakításában, növelésében, az ehhez kapcsolódó stratégiai célok kialakításában. 

A székesfehérvári gazdaság mikrovállalkozásai foglalkoztatási stabilitásának biztosítása, a működésük 

biztonsága és a fejlesztési, beruházási lehetőségeik bővítése érdekében az Önkormányzat 2015 őszén 

döntött a Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programjának elindításáról 2015 évre eső arányos és 2016-

2020 évekre kiterjedő évi 10 – 10 millió Ft-os keretösszeggel. Az Önkormányzat célja, hogy elérhetővé 

tegyen olyan hitelkonstrukciókat a mikrovállalkozások számára, melyek kiszámítható módon, évi fix 2,5%-

os kamatterhet jelentenek. Ennek érdekében 4%-os kamattámogatást biztosít az RVA hitelkonstrukcióján 

keresztül a Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkező 

mikrovállalkozások számára a vállalkozás elindításához, vagy fejlesztéséhez szükséges beruházás-, valamint 

– a hitelösszeg maximum 50%-áig – a vállalkozás indításához, vagy fejlesztéséhez kapcsolódó forgóeszköz 

(anyag, áru) beszerzés finanszírozására. 

Ehhez szorosan kapcsolódva az Önkormányzat részt vesz RVA vezető partnerségével, nemzetközi 

együttműködésben megvalósuló projekt: az „Access To Microfinance for Small- and Medium Sized 

Enterprises” című projekt tanácsadó csoportja munkájában. 

Önkormányzati szempontból legfontosabb azonban a meglévő vállalkozásokkal és a potenciális 

befektetőkkel való folyamatos kapcsolattartás, igényeik megismerése, önkormányzati eszközökkel 

elvégezhető segítésük (településrendezés, adópolitika, stb.). 

A 2008-tól begyűrűző pénzpiaci majd gazdasági válság erősen érintette a megyeszékhely termelő 

vállalkozásainak munkavállalóit, a növekvő munkanélküliség miatt az Önkormányzat egyik legfontosabb 

deklarált feladata a foglalkoztatási szint emelése az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök segítségével és a 

munkába helyezéssel. Ennek fő terepe a gazdaság és vállalkozásfejlesztési programok foglalkoztatást 

növelő megvalósítása, a beruházás-ösztönzés, akár fejlesztéspolitikai forrásokból (uniós hazai) vagy saját 

erőből illetve a szoros együttműködés a helyi/megyei munkaerőpiaci intézményekkel. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 2015-2020 gazdasági programja 

(Elfogadva a 528/2015.(VII.23.) számú SZMJVÖ KGy. határozattal) 

A program megállapította, hogy a város növekedésalapú fejlődésének a forrásai mára felhasználásra 

kerültek, a város a fejlődés új szakasza elé érkezett. Ösztönző és támogató városi szerepvállalással 

Székesfehérvár komplex gazdaságfejlesztési beavatkozásokkal igyekszik lépéseket tenni annak érdekében, 

hogy továbbra is meghatározható gazdasági centrumként tartsák számon a 2014-2020-as programidőszak 

folyamán, egyúttal új fejlődési pályák is nyílhassanak számára. A Program a Településfejlesztési Koncepció 

és az ITS egymással összefüggő célrendszereire és a 2014-2020 között megnyíló gazdaságfejlesztési hatású 

(elsősorban EU) forrásokra helyezett alapokon túl, konkrét témaköröket is megemlít a város támogató 

szerepéhez, az ösztönző helyi gazdaságpolitikához kapcsolódva: 

• Az ipari parkok, iparterületek eredményes működése és továbbfejlődése érdekében az 
önkormányzat összehangolja  

- hosszú távú stratégiáját az ipari parkok, iparterületek elképzeléseivel; 
- közösségi közlekedés fejlesztését, a helyi és helyközi buszok útvonalát és járatszámát 

a gazdasági igényeivel; 
- közép és felsőfokú szakképzési rendszer fejlesztését a cégek szakképzett 

munkaerőigényével. 

• A mobilitási, elsősorban munkába járási igények kielégítéséhez szükséges infrastruktúra és 
szolgáltatások szervezését hosszútávra előre tekintve kell fejleszteni, mivel csak így képes 
fenntartható módon működni és hozzájárulni a versenyképességhez. 
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• A városi infrastruktúra kitüntetett elemeként az IKT hálózatok korszerű műszaki háttere révén 
lehetővé válik az elektronikus tartalomszolgáltatások és interakciók felhasználói oldaláról adódó 
előnyök realizálása a gazdasági szférában, az ezt támogató informatikai fejlesztések fő iránya az e-
közigazgatás továbbfejlesztése, valamint az ügyfélközpontú önkormányzat további erősítése.  

• A jelentős mértékű ki nem vetett adó a gazdasági szereplőket ösztönözheti a magasabb bérek 
alkalmazására, annak prioritásként történő kezelésére, fejlesztésre, egyéb kiemelt társasági 
célokra. 

Beavatkozási területek 

 
A beavatkozások megvalósításával elvárt eredmény, hogy Székesfehérvár gazdasági potenciálja és térségi 

helyzete kihasználásával közép-európai szinten jegyzett gazdasági erőcentrummá váljon, 

gazdaságszervező ereje városkörnyéke és vonzáskörzete mellett a határokon túl is érvényesüljön. 

Lendületet a meglévő fejlett és diverzifikált gazdaságnak, a gazdasági szereplők tevékenységének - 

beleértve az oktatás-kutatás- üzlet hármasának színterét - az innováció alkalmazás fókuszú 

összeszervezése adhat a megyeszékhely és térsége számára egyaránt. A város szerepe közvetett lehet ezen 

a területen, az innováció a gazdaságban az állami eszközök, források hangsúlyos „használatával” erősödhet 

az uniós ciklusban. 

Fontos középtávú gazdaságfejlesztési irányt jelent a vállalati (multinacionális és KKV) innováció, illetve az 

alkalmazott K+F fejlesztések növelése, hiszen a változó gazdasági környezethez való alkalmazkodás, az 

innováción alapuló fejlődés Székesfehérvár megújuló gazdasági versenyképességének kulcsa. 

Székesfehérvár szerepe a tudásszerzésben a tudás kínálati elemek megerősítését célzó eszközök, a 

versenyképes tudás keresletének növelését célzó fejlesztések, valamint ezek összehangolási feladatán túl 

ösztöndíjrendszerek kialakításával, a konferenciaturizmus (konferencia és szakkiállítás) infrastrukturális 

hátterének megteremtésével, esetlegesen hiánypótló vállalkozásfejlesztési és kamattámogatási rendszer 

kialakításában való részvétellel teljesedhet ki ebben az időszakban. 

Beavatkozási területek 

  
A beavatkozások megvalósításával elvárt eredmény, hogy Székesfehérvár hozzájárulása a GDP arányos K+F 

ráfordításokhoz növekedjék elsősorban a vállalati innováció erősödésével. 

Közép- és felsőfokú szakképzés tekintetében elsősorban koordinációs, forrásszerző önkormányzati 

szerepvállalással fenntartható működési modellek kialakítása szükséges, melyek az intézményi kapacitások 

racionalizálási feladata mellett a helyi gazdasági szereplők által támasztott képzési és kompetencia igények 

aktív és dinamikus befogadásával a közép- és felsőfokú képzési kibocsátások igényalapú formálását 

biztosítja.  

ipari kapacitások 
minőségi növelése 
és szolgáltatások 
bővítése

•GAZDASÁGI 
SZEREPLŐK

működési és szabályozási 
környezet (helyi adók, 
rendeletek, település-
rendezési eszközök)

•VÁROSI ESZKÖZ

ügyfélkapcsolatok 
IKT alapú bővítése 
(e-közigazgatás)

•VÁROSI ESZKÖZ

Vállalati 
innováció 
szélesítése új, 
innovatív 
gazdasági funkció 
kialakításával• GAZDASÁGI SZEREPLŐK, 

FELSŐOKTATÁS

Helyi felsőoktatás 
részvételének 
erősítése az 
innovációs 
tevékenységek 
megvalósításában

• FELSŐOKTATÁS, GAZDASÁGI 
SZEREPLŐK

Innovációs célú 
együttműködések 
bátorítása, 
ösztöndíj program

• VÁROSI ESZKÖZ

Konferenciaturizmus 
(konferencia és 
szakkiállítás) 
infrastrukturális 
hátterének 
megteremtése

• VÁROSI ESZKÖZ
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Székesfehérvár régi célja egyfajta saját bázisú műszaki felsőoktatás létrehozása, hiszen bár az alapok 

hosszú évtizedek óta adottak, de eddig elsősorban szűk spektrumú szakterületeken, külső intézményi 

központok döntéseitől függött a továbblépés lehetősége. A város gazdaságának ereje, orientációja és 

diverzifikációja, a gazdasági szereplők műszaki szakemberek utáni igénye jelentős keresleti piacot generál 

a megyeszékhelyen, melyet a felsőfokú képzésnek és a város meglévő felsőoktatási intézményeinek le kell 

tudni követnie a helyi érdekek megfelelő érvényesítésével.  

A városban képzett tanulók, hallgatók megtartásában pedig kiemelt szerepet kell kapnia az elérhető 

ösztöndíjrendszerek megújításának és összehangolásának, melyben az önkormányzaton kívül más 

szereplők hangsúlyos bevonására is lehetőséget kell teremteni. 

Beavatkozási területek 

 

A beavatkozások megvalósításával elvárt eredmény, hogy fokozatosan építkezve, a versenyképes 

szakirányokra (elsősorban a meglévő ipar kulcságazataira, illetve a perspektivikus iparágakra előrelátóan 

reagálva, valamint a kulcskompetenciák biztosításával) és szakmákra koncentrálva növekedjen a városban 

műszaki területeken tanulók létszáma, a város fiatalokra gyakorolt vonzereje. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja 2018-2022 főbb 

vonatkozó helyzetelemző megállapításai: 

 

A regisztrált munkanélküliek gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya kedvezően alakult az 

elmúlt években. Székesfehérváron jelenleg az álláskeresők aránya a munkaképes korú népesség 

százalékában 2,9 %, mely jóval alul marad az országos 5,2 %-on. A munkanélküliség szempontjából 

jelentős javulás mutatkozik, azonban a nyugdíjkorhatár emelkedése következtében kiemelkedő az 59 

évesnél idősebb regisztrált munkanélküliek száma, mely 2012. óta folyamatosan emelkedik, 2016-ban 14,9 

% volt. A 36-45 éves korosztálynál 11 % feletti a nyilvántartott álláskeresők aránya. Jelenleg a 

munkanélküliek 36 %-a 50 év feletti, és közülük minden negyedik, ötödik embernek valamilyen 

egészségügyi problémája is van. 

 

Az elmúlt években az iskolai végzettség alapján nyilvántartott álláskeresők arányát tekintve lényeges 

változás nem volt. Az álláskeresők közel 25 %-át az általános iskolánál alacsonyabb, vagy 8 általános iskolát 

végzettek jelentik. A regisztrált álláskeresők ~20 – 25 %-a a munkaerőpiacon alig konvertálható általános 

iskolai végzettséggel rendelkezik, melynek oka az „újratermelődés” azokban a családokban, ahol a szülők 

iskolai végzettsége szintén alacsony, így a fiatalok számára nincs motiváció. A regisztrált álláskeresők között 

csökken a 8 általánosnál alacsonyabb végzettségűek száma. Székesfehérvár lakosságának 2015. évi 

felmérés alapján 63 %-ának volt legalább érettségi végzettsége, ami országos szinten is élen járó. 

 

Székesfehérváron nappali és esti oktatás keretében a Székesfehérvári Szakképzési Centrum 11 helyi 

tagintézményében és a Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolában vehető igénybe 

az iskolarendszerű felnőttoktatás. Az iskolarendszeren kívüli OKJ-s képzést jellemzően oktatást szolgáltató 

 

képzési kimenetek 
és a gazdasági 
igények közötti 
összhang jobbítása

•GAZDASÁGI SZEREPLŐK, 
KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK, 
ÖNKORMÁNYZAT

felsőoktatás oktatási és 
egyéb tudás és információ 
alapú szolgáltatás-
kínálatának fejlesztése

•KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK

szakképzési hálózaton 
kívüli képzőintézményi 
kapacitások és kínálat 
integrálása 

•KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK
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cégek végeznek. A munkaerőpiacról kiszorult emberek minél hatékonyabb munkába állításának fontos 

feltétele a korszerű és piacképes szakképzések biztosítása a felnőttképzésben. 

Az Önkormányzat a Székesfehérváron működő felsőoktatási intézményekkel együttműködésben több éve 

sikeresen valósítja meg a középiskolások részére szervezett Alba Regia Felsőoktatási Expo-t, melyen a 

városban székhellyel/telephellyel rendelkező gazdasági társaságok munkaerő kínálatát, duális képzési 

formáit ismerhetik meg a tanulók. 

2017-ben a megyeszékhelyen 2017-ben 77 hatályos közfoglalkoztatási szerződéssel rendelkező 31 

foglalkoztató biztosított lehetőséget közfoglalkoztatásban történő munkavégzésre. A 31 különböző 

szervezet megoszlása a következő volt: 11 civil szervezet, egyesület; 1 gazdasági társaság; 2 honvédségi 

szervezet; 2 városi közművelődési intézmény; 5 SZMJV intézmény ill. gazdasági társasága; 4 vízügyi-

katasztrófavédelmi-rendvédelmi szervezet; 3 területi közigazgatási, önkormányzati szervezet (FMKH, FMÖ, 

MÁK); 2 oktatási szervezet; SZGYEOK - megyei kórház. 

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma 

Székesfehérvár 
Fejér megye Székesfehérvári járás 

2013. 
év 

2014. 
év 

2015. 
év 

2016. 
év 

2 017. 
év 

2018 01-04. 
hó 

Hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás támogatása 

172 342 223 255 143 92 

Országos közfoglalkoztatási program 
támogatása 

122 192 258 233 162 116 

Járási startmunka mintaprogram 
támogatása összesen 

1 2 2 4 3 1 

Mindösszesen 295 537 483 492 308 210 

Közfoglalkoztatási mutató* 0,43% 0,78% 0,71% 0,75% 0,48% 0,32% 

Ellátásban nem részesülő álláskeresők 
száma zárónapon 

2 193 1 410 1 258 953 785 689 

Álláskeresési ellátásban részesülő 
álláskeresők száma zárónapon 

593 512 520 531 500 475 

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülő álláskeresők 
száma zárónapon 

706 407 344 271 193 144 

Regisztrált álláskeresők száma 
zárónapon 

3 492 2 329 2 122 1 755 1 478 1 309 

Nyilvántartott álláskeresők relatív 
mutatója 

5,11% 3,39% 3,12% 2,68% 2,29% 2,03% 

Közfoglalkoztatási ráta** 7,24% 17,31% 19,13% 21,91% 17,25% 13,81% 

Munkavállalási korú (15-64 éves) 
népesség száma 

68 355 67 579 67 899 65 483 64 504 64 504 
 

*Közfoglalkoztatási mutató: a résztvevők havi átlagos létszáma a munkavállalási korú népességhez viszonyítva, % 
** Közfoglalkoztatási ráta: a közfogl.-ak létszámát viszonyítja a közfogl.-ak és a nyilvántartott álláskeresők létszámához. 

21. táblázat:  Közfoglalkoztatási adatok 2013-2018  Forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/ (2018.06) 

 

 

Székesfehérváron az Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság fontos 

feladatot lát el azzal, hogy a megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott személyek részére 

munkaalkalmat teremt. Az Önkormányzat a Társaság részére 2008. évtől ingatlant biztosít védett 

munkahelyek létesítése céljából, valamint éves működési költségeinek fedezetéhez a költségvetési 

rendeletében önálló előirányzat formájában támogatást nyújtott. 

 

http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/
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A Székesfehérvári székhellyel működő Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete tevékenységi körében 

szerepel a megváltozott munkaképességű mozgássérültek foglalkoztatása, foglalkoztatási rehabilitációja. 

Az Önkormányzat az Egyesülettel támogatási szerződést kötött a Viktória Rehabilitációs Központ 

egészségügyi és szociális ellátásának biztosításához. A 2017-ben alakult Esélykör a székesfehérvári 

fogyatékossággal érintett szervezetek együttműködési hálózata, melynek célja a fogyatékos ügyre 

átfogóan kiterjedő problémaérzékenyítés. Az együttműködési hálózatban az esélyegyenlőségi, szolgáltató 

és érdekvédelmi, fogyatékos üggyel foglalkozó szervezetek közösen aktív szereplőkké válnak, hosszú távú 

stratégia mentén, közös programok szervezésével, partnerségek generálásával segítik elő a 

szemléletváltást, valamint a foglalkoztatást. 

 

2012 novemberében Székesfehérváron uniós, önkormányzati és magántőkéből megnyílt a Hatpöttyös 

étterem, melyben megváltozott munkaképességű emberek dolgoznak és fontos találkozási pontja az 

egészséges és fogyatékos emberek máskor meglehetősen elkülönülő világának. 

 

1.9.7 Lakás- és helyiséggazdálkodás 

2012-ben Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése a 735/2012. (XII.21.) számú határozatával 

lakás- és helyiséggazdálkodási koncepciót fogadott el, melynek fő célja, hogy közép-, és hosszabb 

távon kijelölje az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségekkel való eredményes, értékmegőrző és értékteremtő gazdálkodás főbb irányait. Jelen 

fejezet a lakás- és helyiséggazdálkodási koncepcióban foglaltak alapján került összeállításra. 

A 2011. január 1. napjával hatályba lépett, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII. 14.) önkormányzati 

rendelet, amely az önkormányzati lakásokat két övezetbe sorolja. Az I. övezet lakásai zömmel a 

történelmi belvárosban találhatók, melyek kizárólag piaci alapon, a II. övezetbe tartozó lakások piaci 

és szociális alapon egyaránt bérbe adhatók. 

Az önkormányzati ingatlanállomány lakásokból és nem lakás céljára szolgáló ingatlanokból áll. A 

lakások kor szerinti megoszlása változatos képet mutat, bő egyharmaduk a 2004-2006 közötti 

önkormányzati bérlakásépítési tevékenység eredményeként (Hübner és Mura utcák) 10 évnél 

fiatalabb, többségük 10 és 50 év közötti, 20%-uk 50 évnél idősebb. 

A határozatlan idejű bérleti jogviszonyok jelen formájukban történő fenntartása a 2011. évi bérleti 

díjemelés ellenére - kevés kivételtől eltekintve - változatlanul továbbra is veszteségesek az 

önkormányzat számára, az ebből befolyó bérleti díjbevételek a lakások alapvető üzemeltetési 

költségeit sem fedezik. Ezen jogviszonyok felszámolásához illetőleg rentábilissá tételéhez a jelenlegi 

bérleti díjmértékek további - a piaci bérleti díjakhoz közelítő - emelésére, valamint az önkormányzat 

által a lakásra fizetett egyéb költségek (pl.: szemétszállítás, közös költség, kéményseprés, takarítás, 

stb.) bérlőre történő áthárítására volna szükség. Mindezen lépések hiányában a szóban forgó 

ingatlanoknak a bérlők részére a lehető legmagasabb áron történő elidegenítése az, amely az 

önkormányzat gazdasági érdekeit tartja szem előtt. 

A tulajdonjog alapján az önkormányzat tulajdonában lévő lakások kb. kétharmada kizárólagos 

önkormányzati tulajdonú épületben, míg egyharmada önkormányzati ingatlangazdálkodás 

szempontjából kevésbé jól hasznosítható, vegyes tulajdonú, társasházzá alakított épületben található. 

A lakások döntő hányada a városi lakásállományhoz hasonlóan összkomfortos vagy komfortos csak 

elenyésző hányaduk félkomfortos vagy komfort nélküli. A lakások műszaki állapotát tekintve, 

árnyaltabb a kép, a lakások kétharmada közepes, azaz szociális bérlakásként még megfelelően 
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használható állapotú, de az I. övezetben található, így kizárólag piaci alapon bérbe adható lakások több 

mint felének állapota rossz vagy elégséges, ami ezen lakások tényleges hasznosíthatóságát korlátozza. 

Alapterület szempontjából a 30-50 m2 alapterületű lakások a teljes lakásállomány több mint felét 

teszik ki, ezen lakások alapterület szempontjából – olcsóbb bérleti díjuk és fenntartási költségeik miatt 

– szociális bérlakás-gazdálkodásra alkalmasak. Szobaszám szerinti eloszlásban az 1 szobás  illetve 2 

szobás lakások dominálnak. A lakások fűtési módját vizsgálva a város teljes lakásállományának arányai 

köszönnek vissza, közel felük távfűtéses. 

A közhasznú lakásgazdálkodáson belül, annak módja szerint az Önkormányzat jelenleg piaci és szociális 

alapú bérbeadást különböztet meg, a költségelvű lakbért viszont mellőzi. A piaci alapú lakásbérbeadás 

képezi a gerincét a bérlakás-rendszernek, tekintve, csak kizárólag ez a „szolgáltatás” képes biztosítani 

a rendszer innovatív fejlesztéséhez és üzemi fenntartásához szükséges pénzügyi források 

megtérülését, és az újrafinanszírozási feltételek biztosítását. 

A piaci alapú bérlakás-hasznosítást össze kell hangolni a szociális bérlakás-rendszerrel, kétféle 

lakásbérbeadási mód megfelelő arányának kialakítását követően - a lakásgazdálkodás rendszere 

önfenntartóvá tétele érdekében - a piaci bérlakás-hasznosítás eredményéből hosszabb távon 

biztosítani lehet a szociális bérlakás-rendszer fenntartásához szükséges pénzeszközöket. A kétféle, 

jelenleg alkalmazott bérbeadási mód mellett esetlegesen indokolt a költségelvű lakbér meghatározása 

és alkalmazása is. 

A szociális lakhatás biztosítását az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatának ismeri el, és az arra 

jogosultaknak - a mindenkori teherbíró képességéhez igazodva - szociális ellátórendszerén keresztül 

biztosítja. 1990 óta az önkormányzatnak nem feladata lakáscélú magánérdek kiszolgálása, ehhez 

szükséges infrastruktúra létrehozása, ezért sem jött létre pl. piacon alapon bérbe adható új építésű 

önkormányzati bérlakásállomány. 

Az önkormányzati tulajdonú szociális lakásokkal az Önkormányzat a lehető legtöbb rászoruló átmeneti 

megsegítését tűzi ki fő célként, ezért szabályozási rendszerét, eljárási rendjét és tényleges gyakorlatát 

úgy alakítja ki, hogy fenti cél teljesülését megfelelő módon elősegítse. A szociális bérlakások esetében 

a fizetendő bérleti díjat az Önkormányzat lakásonként jelenleg rendeletben állapítja meg, azzal, hogy 

a megállapított bérleti díj azonban nem lehet kevesebb, mint a hasonló adottságú, az Önkormányzat 

tulajdonában lévő bérlakás Rendeletben meghatározott lakbérének 90 %-a. 

A piaci alapon történő bérbeadással az Önkormányzat célja, hogy a teljes ingatlanvagyon-gazdálkodási 

rendszerét a hosszú távú fenntarthatóság irányába mozdítsa el. Az önkormányzati tulajdonú, piaci 

hasznosítású ingatlanokkal az Önkormányzat az átlátható vagyongazdálkodás mellett a lehető 

legmagasabb bérleti díjbevétel elérését tűzi ki fő célként, ezért szabályozási rendszerét úgy alakítja ki, 

hogy fenti cél teljesülését megfelelő módon elősegítse. Ezen célok teljesülése érdekében a piaci alapú 

bérbeadással történő hasznosítással a 370/2012. (VI. 21.) számú SZMJV KGY határozat szerint az 

Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek egyes bérbeadói, 

valamint üzemeltetési feladatai ellátásával 2013. január 1. napjától kezdődően a Székesfehérvári 

Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot bízta meg, egy 2017-es 

módosítással jelenleg 2022. december 31-ig. 

A lakásoktól eltérően a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját az önkormányzat - övezeti 

besorolás és használati mód alapján - határozatban, a bérleti díjak alsó és felső határát megadva 

határozza meg. Az ingatlanok három, egymástól jól elkülöníthető csoportba sorolhatók: 
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• Garázsok 

• Üzleti célú ingatlanok – üzlet, iroda, raktár, trafóház, légópince, mozi, rendelő, műhely, 

koncert és előadóterem besorolásban 

• Nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok (garázs, üzlet, stb. funkciójú felépítmények) 

alatti, önkormányzat tulajdonában lévő, a felépítmény tulajdonosa részére földhasználat 

vagy területbérlet keretében hasznosított földterületek 

A nem lakás céljára szolgáló helyiséggazdálkodását az önkormányzat döntően piaci alapon működteti. 

Ez alól szűk körben kivételt képezhetnek a városban működő társadalmi szervezetek, alapítványok, 

nonprofit szervezetek, amelyek részére az önkormányzat a piaci ár alatt biztosíthat helyiségbérletet, 

de kizárólag azon helyiségek esetében, amelyeket piaci alapon nem, vagy csak korlátozottan bérbe 

adhatók. 

Az önkormányzat tulajdonában lévő garázsok hatékony kihasználtsága alapján a garázsok számának 

nagyságrendekkel történő csökkentése nem indokolt.  

Az üzleti célú ingatlanok kb. fele tényleges, piaci alapon történő bérbeadás keretében van bérbe adva. 

A fennmaradó üzlethelyiségek - elsősorban irodák - civil szervezetek, intézmények, közigazgatási 

szervek részére - térítésmentesen, illetve kizárólag a rezsiköltségek használó általi átvállalása fejében, 

vagy a piaci ár alatt meghatározott, kedvezményes bérleti díjért – kerül bérbeadásra vagy jelenleg üres. 

Az iroda jelleggel hasznosított ingatlanok túlnyomó része a városban tevékenykedő, társadalmi 

szervezetek, alapítványok, nonprofit szervezetek részére, térítésmentesen – kizárólag a rezsi díj 

megfizetése mellett – van használatba adva, ezzel az önkormányzat jelentős mértékben segíti a 

városban működő civil kezdeményezéseket. Tekintettel az üres helyiségek nagy számára, valamint az 

üres helyiségek fenntartásával szükségképpen együtt járó költségekre, a tulajdonost terhelő költségek 

a Közgyűlés által bizonyos keretek között meghatározott bérleti díjak mértékének felülvizsgálata, és 

esetlegesen azok mérséklése lehet indokolt, különösen a kevésbé frekventált helyeken lévő, esetleg 

évek óta üresen álló üzlethelyiségek esetén. 

Az önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiségek tömeges értékesítése nem indokolt, arról – 

elsősorban a beérkezett igények alapján – esetről-esetre, kizárólag a tulajdonosi érdekek 

figyelembevételével célszerű dönteni. 

Telekterületek után a területhasználati díjak kiszámlázása, nyomtatás és postaköltsége az ahhoz 

szükséges pénzügyi nyilvántartások vezetése gyakran a beszedett összeg többszörösére rúgnak. 

Célszerű az adott földterületek értékesítésének kérdését megvizsgálni és – amennyiben az adott 

terület forgalomképesnek minősül – a bérlő/használó részére értékesíteni, ezzel az önkormányzat egy 

egyszeri bevétel realizálása mellett komoly adminisztrációs tehertől és költségektől szabadulhat meg. 

Székesfehérvár önkormányzati bérlakásállománya számosságában folyamatosan csökken, amelynek 

hátterében elsősorban az avulás-bontás mellett a bérlakások értékesítése is szerepet játszik, továbbá 

önkormányzati bérlakás építésre 2006 óta (Mura utca) nem került sor.  

Fenntartott 
önkormányzati 
lakásbérlemények 
száma  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Székesfehérvár 1195 1188 1185 1184 1131 1104 1091 1067 1043 

előző év=100 99,4 99,7 99,9 95,5 97,6 98,8 97,8 97,8 

2008=100 99,4 99,2 99,1 94,6 92,4 91,3 89,3 87,3 
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Csökkenés %  2008-hoz képest -0,6 -0,8 -0,9 -5,4 -7,6 -8,7 -10,7 -12,7 

  

22. táblázat: SZMJV önkormányzati bérlakások számának alakulása 2008-2016 Forrás: KSH TSTAR 

A 735/2012. (XII. 21.) számú SZMJV KGY határozat szerint az ingatlangazdálkodás szempontjából a 

tulajdonos Önkormányzat számára előnytelen határozatlan idejű lakásbérleti jogviszonyok számának 

csökkentése indokolt, ezért a Közgyűlés a határozatlan idejű lakásbérleti jogviszonyok fokozatos 

megszüntetését tűzte ki célként, a bérleti jogviszonyok lehetőség szerinti felmondása, illetőleg az ilyen 

bérleti jogviszonnyal érintett lakások bérlők részére történő értékesítése útján, amely során hivatalos 

ingatlan értékbecslő által megállapított áron kerülhet sor eladásra. Az érintett lakások általános 

jellemzője, hogy egy-egy többlakásos társasházban egyetlen önkormányzati bérleményként léteznek.  

Határozott idejű preferált jogviszonyok esetén túlnyomó részt 1 éves bérleti időszakok alakultak ki, 

amely kérelemre meghosszabbítható vagy más ingatlan kijelölése kérvényezhető. A konstrukció 

előnye a tulajdonos Önkormányzat számára a bizonyítottan magasabb bérleti díj fizetési hajlandóság, 

a több évre szóló korábbi konstrukciók esetében magasabb hátralékképződési szint alakult ki. A 

lakásbérlők felé támasztott számos feltétel (lakáselőtakarékosság) segíti az öngondoskodás szintjének 

emelkedését, a tovább költözés feltételeinek önerőből történő teljesítését, a lakásállomány 

egyszerűbb rotálhatóságát az új bérlőkijelölések megkönnyítésével. 
 

1.9.8 Intézményfenntartás és Energiagazdálkodás 

Székesfehérvár MJV Önkormányzata számos intézményt tart fenn. Az Önkormányzat 2012. évi 

zárszámadása alapján ugyanabban az évben az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények (a 

Polgármesteri Hivatal nélkül) kiadása 16,4 Mrd Ft, mely összegből 16,1 Mrd Ft működtetésre, 

fenntartásra (98%), 289 millió Ft (2%) felújításra, illetve fejlesztésre fordított kiadás volt. Éves kiadásaik 

arányában kiemelkedő mértékben kaptak önkormányzati támogatást (80% fölött) a bölcsődék és az 

alap/középfokú oktatási intézmények valamint a Vörösmarty Mihály Könyvtár.  

Öt év elteltével a 2017. évi zárszámadás adatai alapján a fenti kategóriák értékei a következőképpen 

alakultak: az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények kiadása (a Polgármesteri Hivatal nélkül)  

10,1 Mrd Ft; ebből az összegből 9,8 Mrd Ft működtetésre, fenntartásra (97%), 263 millió Ft (3%) 

felújításra, illetve fejlesztésre fordított kiadás volt.Az általános és középiskolai 

intézményfenntartásban és kapcsolódó önkormányzati hatás- és feladatkörben történt változásokat 

követően 2017-re az intézményi kiadások volumene és struktúrája jelentősen átrendeződött.  

2017-ben az intézményi kiadások – figyelembe véve az eltelt öt év inflációs hatását – reál áron 44 %-

kal csökkentek, ugyanakkor csökkenő városi lakosságszám mellett a kisgyermekellátás területén, az 
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egészségügyi és szociális területen 14-29% között, a kulturális területen pedig kiemelkedően, közel 

duplájára nőttek a ráfordítások. Utóbbi eredményt befolyásolta olyan, korábban megyei kezelésű 

intézmények önkormányzati fenntartásba kerülése, mint a megyei múzeum és könyvtár vagy pl. az 

Alba Regia Szimfonikus Zenekar önállósodása a Vörösmarty Színháztól. A kiadások növekedését nem 

elhanyagolható arányban a bérfejlesztésekkel meglóduló személyi és kapcsolódó járulék költségek is 

befolyásolták ebben az időszakban. A 2012. évi költségek reál értéken a 2017. évinek mindössze 63%-

át teszik ki, ezt az adatot azonban jelentősen torzítja a Székesfehérvári Intézményi Központ (SZIK) 2012. 

novemberi létrejötte, ezért a 2013-as zárszámadás hasonló kategóriáival korrigálva, az új intézményt 

teljes értékűen számba véve, a hasonló inflációval kiigazított érték kb. 80%. 

 
Költségvetési 

kiadások összesen 
2012 (eFt) 

Költségvetési 
kiadások 2012 

inflációs* kiigazítással 
(eFt) 

Költségvetési 
kiadások összesen 

2017 (eFt) 

Változás 
inflációval 

Eü. ellátás 657 481 723 755 887 937 123% 

Bölcsőde 371 369 408 803 527 693 129% 

Óvodák 2 064 535 2 272 640 2 601 152 114% 

Szociális ellátás 1 180 627 1 299 634 1 628 550 125% 

SZIK** 2 501 
2 321 220 (2013 teljes év) 

2 753 
2 417 319 (2013 teljes év) 

1 469 271 
53368%** 

61% (2013 teljes 
év) 

Kulturális ellátás 1 394 089 1 534 613 2 987 508 195% 

Alapfokú oktatás 4 993 893 5 497 277  0 0% 

Középfokú oktatás 5 743 886 6 322 870  0 0% 

Összesen:  16 408 381 18 062 346 10 102 111 56% 

* 2012.01.01.-2017.12.31 összesített infláció – 110,8%; ** létrehozva 2012. november! 

23. táblázat: Intézményfenntartás ágazat szerinti megoszlása 2012. és 2017. évben, inflációval kiigazított kiadás 
alapján Forrás: SZMJV Önkormányzat 2012. és 2017. évi zárszámadás 

  

45. ábra: Intézményfenntartás ágazat szerinti megoszlása kiadás alapján Forrás: SZMJV Önkormányzat 2017. évi 
zárszámadás 
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Az ábra alapján rögzíthető, 
hogy kulturális ellátás 
tekintetében a közel 3 
milliárd forintos 2017. évi 
kiadás keret fele önként 
vállalt feladatok 
megvalósítására került 
felhasználásra, mellette az 
egészségügyi alapellátással 
kapcsolatos kötelező 
önkormányzati feladatok az 
a kategória, amely 
jelentősebb kiegészítő 
jellegű, önként vállat 
feladat finanszírozásában 
részesült, költségvetése bő 

20%-os erejéig. Egyéb intézményi alágazatokban a fenti megoszlás jelentősége minimális. 

46. ábra: Humán ágazat intézményei kötelező-önként vállalt feladat szerinti kiadás megoszlása Forrás: SZMJV 
Önkormányzat 2017. évi zárszámadás 

 

 

1.10 Településüzemeltetési szolgáltatások 

Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. Törvény szerint: 

„13. § (1)2 A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok különösen: 

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, 

kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, 

közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása)” 

 

24. táblázat: Településüzemeltetési feladatok és közszolgáltató szervezetek, Forrás: Székesfehérvár megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

A törvényben ismertetett szolgáltatások túlnyomó részét Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. látja el, 

mely a következő területeken is aktív: városi piac üzemeltetése, városi uszoda üzemeltetése, Bregyó 

Sportközpont üzemeltetése, közhasznú foglalkoztatás szervezése, városi táborok (Szfvár-Bregyó, 

Velence) természetvédelmi tanösvény (Sóstó), csapadékcsatorna-rendszer és a városi tavak 

üzemeltetése, állati hulladékgyűjtés (kistérségben is). 
 

Településüzemeltetési közfeladat Szervezet 

Köztemetők kialakítása és fenntartása Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 

Közvilágításról való gondoskodás Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 

Kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása 
Kémény Zrt. (kisebbségi önkormányzati tulajdonú 

cég) 

Helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 

fenntartása 
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 

Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és 

fenntartása 
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 

Gépjárművek parkolásának biztosítása Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 


