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Dr. Sziráki András
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara              

Elnöke

dr. Panyik Éva
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Adó- és Vámigazgatósága

Igazgatója

Tisztelt Olvasó! 

2019-ben 24. alkalommal jelenik meg a Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdaságát bemutató 
TOP 50 kiadvány, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara közös kiadványaként.

Célunk ebben az évben is Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdasági életének, illetve a megyét 
leginkább befolyásoló 50 társas vállalkozás tevékenységének bemutatása a társaságiadó-beval-
lások adatainak tükrében. 

A kiadványban a megyei adóalanyi kör, az adóbevételek, a nettó árbevétel, az eredmény és lét-
számadatok, illetve a mérlegadatok elemzésével foglalkozunk. Bemutatjuk az 50 kiemelt vál-
lalkozás hozzájárulását a megyei teljesítményekhez, nevesítve a tíz legnagyobb céget. A főbb 
jellemzőket nemzetgazdasági áganként és járási bontásban is értékeljük.
A feldolgozóipar két nagy ágazata a gépgyártás és az élelmiszeripar, valamint a kereskedelem, a 
mezőgazdaság és a könyvvizsgálók 10 legnagyobb vállalkozását külön fejezetben is bemutatjuk.

Úgy gondoljuk, hogy a megye 50 legmeghatározóbb vállalkozása közé tartozni érdem és meg-
tiszteltetés.

Bízunk benne, hogy e kiadvány hasznos információkat nyújt a megye gazdasági életének meg-
ismeréséhez, a jövőbeni döntések megalapozásához. 

Ezúton gratulálunk a vállalkozások vezetőinek és dolgozóinak, hogy kiváló teljesítményükkel ki-
vívták helyüket az 50 meghatározó vállalkozás között 2018-ban!
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE KIEMELT VÁLLALKOZÁSAI 
2018-BAN, BETŰRENDBEN

ACCELL HUNLAND KFT. TÓSZEG
AGROSPRINT ZRT. KARCAG
ANTALIS HUNGARY KFT. SZOLNOK
B.H. KFT. SZOLNOK
BACHL KFT. TÓSZEG
BI-KA KFT. SZOLNOK
BSM MAGYARORSZÁG KFT. SZOLNOK
CARRIER CR MAGYARORSZÁG KFT. JÁSZÁROKSZÁLLÁS
CLAAS HUNGÁRIA KFT. TÖRÖKSZENTMIKLÓS
CO-OP STAR ZRT. JÁSZBERÉNY
COOP SZOLNOK ZRT. SZOLNOK
DERULA KFT. SZOLNOK
DOMETIC ZRT. JÁSZBERÉNY
DRENIK HUNGARY KFT. SZOLNOK
EAGLE OTTAWA HUNGARY KFT. SZOLNOK
ELECTROLUX LEHEL KFT. JÁSZBERÉNY
F.SEGURA HUNGÁRIA KFT. SZOLNOK
FAURECIA E.C.T.H. KFT. JÁSZÁROKSZÁLLÁS
FORTACO ZRT. JÁSZBERÉNY
JÁSZAPÁTI 2000. MG. ZRT. JÁSZAPÁTI
JÁSZ-PLASZTIK AUTÓCENTRUM KFT. JÁSZBERÉNY
JÁSZ-PLASZTIK KFT. JÁSZBERÉNY
KAISER FOOD KFT. SZOLNOK
KALL INGREDIENTS KFT. TISZAPÜSPÖKI
KMKK ZRT. SZOLNOK
KÓD KFT. JÁSZBERÉNY
KÖTIVIÉP’B KFT. SZOLNOK
LORENZ SHOE GROUP KFT. MARTFŰ
MAGTÁR KFT. SZOLNOK
MÁTRAMAG MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET JÁSZÁROKSZÁLLÁS
MÁV FKG KFT. JÁSZKISÉR
MCHALE HUNGÁRIA KFT. SZOLNOK
METÁLPLASZT KFT. JÁSZBERÉNY
NAGYKUN-HÚS KFT. KUNHEGYES
NP HUNGÁRIA KFT. KUNSZENTMÁRTON
PALMI-TOP KFT. JÁSZBERÉNY
PRÄZI HUNGARIA KFT. KISÚJSZÁLLÁS
REGO-PLAST KFT. JÁSZJÁKÓHALMA
ROAD SERVICE KFT. KARCAG
ROSENBERGER MAGYARORSZÁG KFT. JÁSZÁROKSZÁLLÁS
SAMSUNG ZRT. JÁSZFÉNYSZARU
SAMYANG EP MAGYARORSZÁG KFT. JÁSZBERÉNY
STADLER SZOLNOK KFT. SZOLNOK
SZATMÁRI KFT. JÁSZBERÉNY
SZATMÁRI MALOM KFT. JÁSZBERÉNY
TISZA-COOP ZRT. SZOLNOK
TREND KFT. JÁSZBERÉNY
TV ZRT. SZOLNOK
ZÖLD-KER KFT. SZOLNOK

EGY TÁRSAS VÁLLAKOZÁS NEM JÁRULT HOZZÁ A NYILVÁNOSSÁGHOZ



4

I. AZ ADÓALANYI KÖR BEMUTATÁSA ...................................................................................................5

II. ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSA ..................................................................................................................6

III. A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI 
TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK TELJESÍTMÉNYEI ......................................................................... 7

1. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE .................................................................................................................. 7
2. VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNYEK ........................................................................................................................... 12
3. A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA ÉS JÖVEDELME............................................................................. 14
4. MÉRLEGADATOK ............................................................................................................................................................ 17

IV. A TOP 50 VÁLLALKOZÁS ADATAI ....................................................................................................19
1. MÓDSZERTAN ...................................................................................................................................................................19
2. CSERÉLŐDÉSEK A TOP 50-BEN .......................................................................................................................19
3. JÁRÁSONKÉNTI MEGOSZLÁS ............................................................................................................................. 21
4. SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDASÁGA ..................................................................................25
5. GAZDASÁGI MUTATÓK ELEMZÉSE ................................................................................................................26
6. A TOP 50 VÁLLALKOZÁS ADATAI ....................................................................................................................34

V. ÁGAZATOK VERSENYE ..................................................................................................................................... 37
1. FELDOLGOZÓIPAR ....................................................................................................................................................... 37
2. KERESKEDELEM ............................................................................................................................................................39
3. MEZŐGAZDASÁG .........................................................................................................................................................39
4. KÖNYVVIZSGÁLAT ....................................................................................................................................................... 40

VI. MUNKAERŐ-PIACI HELYZET .................................................................................................................42

KAMARA TÖRTÉNETE ................................................................................................................................................46

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KERESKEDELMI 
ÉS IPARKAMARA 2018. ÉVI MUNKÁJA ............................................................................................48

TARTALOMJEGYZÉK



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 50 LEGJELENTŐSEBB CÉGE

5

AZ ADÓALANYI KÖR BEMUTATÁSAI.

REGISZTRÁLT ADÓALANYOK SZÁMA
 (db, fő)

12 882 15 166

26 647

7 815
3 574 881

0

10 000

20 000

30 000

Gazdálkodó szervezetek Egyéni vállalkozók Adószámos magánszemélyek

Regisztrált adóalanyok Áfaalanyok

60,7%

23,6% 3,3%

Adóalanyok száma:  54 695  
Áfaalanyok száma: 12 270

ÁFAALANYOK SZÁMA ÉS ARÁNYA 2018-BAN
(db, fő)

Korlátolt 
felelősségű 
társaságok

6 394

Betéti társaságok
2 407Egyéb jogi 

személyiségű 
társaságok

379

Jogi személyiség 
nélküli társaságok

25

Nonprofit 
szervezetek

3 125

Költségvetési 
szervezetek

422

Egyéb gazdálkodó 
szervezetek

130

Összesen: 12 882 darab

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSI 
FORMA SZERINTI ÖSSZETÉTELE 2018-BAN

280

5 922

424642

7 513

348
0

2 500

5 000

7 500

10 000

Kivaalanyok Kataalanyok Evaalanyok

2017. év 2018. év

+ 362

+ 1 591

- 76

KIVA, KATA, EVA ADÓALANYOK SZÁMA
(db, fő)

A megyében adószámmal rendelkező adózók szá-
ma 2018 végén 54 695 volt, amely 1,7 százalékkal 
haladta meg az előző évit. Az egyéni vállalkozók 
száma 1 037 fővel nőtt, a gazdálkodó szervezeteké 
73 darabbal, az adószámos magánszemélyeké 69 
fővel csökkent egy év alatt. (1. grafika)

1. grafika

Az adózói kör összetételében a gazdálkodó szer-
vezetek 23,6 százalékkal, az egyéni vállalkozók 27,7 
százalékkal képviseltették magukat. Az adószámos 
magánszemélyek aránya 48,7 százalékot tett ki. 

A működő adózók mindössze 22,4 százaléka, 12 270 
adózó volt alanya az általános forgalmi adónak, 
amely megegyezett a bázisidőszakival. (2. grafika)

2. grafika

Az igen alacsony arány az adószámos magánsze-
mélyek magas számával indokolható, mely kör-
ben az áfaalanyok aránya csupán 3,3 százalék. A 
társas vállalkozások több mint háromötöde, míg 
az egyéni vállalkozók 23,6 százaléka tartozott az 
áfaalanyok közé.

Az összes gazdálkodó szervezet közel fele kor-
látolt felelősségű társaság, 18,7 százaléka betéti 
társaság, 2,9 százaléka egyéb jogi személyiségű 
társaság volt 2018 végén. A nonprofit szervezetek 
aránya 24,3 százalékot, a költségvetési szervezete-
ké 3,3 százalékot tett ki. A jogi személyiségű tár-

3. grafika

A gazdálkodó szervezetek 76,6 százaléka, ösz-
szesen 9 872 adózó volt a társasági adó alanya. 
A kisvállalati adó (kiva) szerinti adózást az előző 
évi 280-nal szemben 642 vállalkozás választotta. 
A kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) 
hatálya alá 2018 végén 7 513 adózó tartozott, 
amely 26,9 százalékkal haladta meg az egy évvel 
korábbit. A katát választó adóalanyok 94,3 száza-
léka egyéni vállalkozó és 5,7 százaléka társas vál-
lalkozás. (4. grafika)

4. grafika

Míg a törvényi változások kedvezően befolyásol-
ták a kata- és a kivaalanyok számának alakulását, 
addig az evaalanyok száma folyamatosan csök-
kent. 2018 végén a megyében az eva hatálya alá 
tartozó adózók száma 348 volt, számuk 76-tal 
esett vissza egy év alatt.
A 15 166 egyéni vállalkozó közül 671, a 26 647 
adószámos magánszemélyből pedig 6 624 volt 
őstermelő.
Érvényes közösségi adószámmal 4 720 gazdálko-
dó szervezet és 2 441 egyéni vállalkozó rendelke-
zett.
 

sas vállalkozások 69,7 százaléka korlátolt felelős-
ségű társaság, 26,2 százaléka betéti társaság volt. 
(3. grafika)

12 955 14 129

26 716

12 882 15 166

26 647

0

10 000

20 000

30 000

Gazdálkodó szervezetek Egyéni vállalkozók Adószámos magánszemélyek

2017. év 2018. év

- 69

+ 1 037- 73
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ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSAII.

7,4 6,6

32,7 34,8
42,9 47,8

113,1 117,9

12,1 10,3

0

30

60

90

120

Társasági adó Általános forgalmi adó
Személyi jövedelemadó TB Alapokat megillető járulékok + NFA + EHO
Egyéb

2017. év összesen
208,2 milliárd Ft

2018. év összesen
217,4 milliárd Ft

NETTÓ ADÓ- ÉS JÁRULÉKBEVÉTELEK  
(milliárd Ft)

69,3

104,1

60,3

93,0

0 25 50 75 100 125

Kiutalás

Befizetés

2017. év 2018. év

+11,9%

+14,9%

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ PÉNZFORGALOM
(milliárd Ft)

A megyei illetékességű adózók 2018-ban 320,6 mil-
liárd forint befizetést teljesítettek, és 103,2 milliárd 
forint kiutalásban részesültek. A nettó adóbevétel 
217,4 milliárd forint volt, melynek több mint felét a 
Társadalombiztosítási Alapokat megillető járulékok, 
a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető járulékok 
és az egészségügyi hozzájárulás, több mint egyötö-
dét a személyi jövedelemadó bevételek tették ki. Az 
általános forgalmi adó 16,0 százalékot, a társasági 
adó 3,0 százalékot képviselt az adóbevételeken be-
lül. Az egyéb adónemek az összes bevétel 4,7 száza-
lékát adták.  (5. grafika)

A megyei gazdálkodók által teljesített nettó társa-
sági adó befizetés 6,6 milliárd forint volt 2018-ban. 
Az adózók 10,3 milliárd forint befizetése mellett ösz-
szesen 3,7 milliárd forint kiutalásban részesültek. A 
befizetések 8,4 százalékkal, a kiutalások 2,0 száza-
lékkal csökkentek.

A nettó általános forgalmi adó bevétel 2,1 milliárd 
forinttal volt magasabb a 2017-esnél. A befizetések 
11,1 milliárd forinttal 104,1 milliárd forintra, a kiutalá-
sok 9,0 milliárd forinttal 69,3 milliárd forintra nőt-
tek. (6. grafika)

Az általános forgalmi adó befizetések 97,4 száza-
léka az üzleti szféra adózóitól származott, míg a 
kiutalásoknak a 99,6 százalékát számukra utalta 
ki az adóhivatal. A fennmaradó rész költségvetési 
szervekhez köthető.

A nettó személyi jövedelemadó bevétel 47,8 mil-
liárd forint volt, melynek 76,9 százalékát az üzleti 
szférába tartozó adóalanyok, 23,1 százalékát költ-
ségvetési szervek teljesítették. Az üzleti szféra adó-
zói 12,1 százalékkal, a költségvetési szervek 9,4 szá-
zalékkal teljesítettek több nettó befizetést, mint 
2017-ben. 

A Társadalombiztosítási Alapokat megillető járulé-
kokból, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megille-
tő járulékokból és az egészségügyi hozzájárulásból 
származó bevétel az előző évhez képest 4,8 milli-
árd forinttal 117,9 milliárd forintra nőtt. Az összes 
befizetés 74,9 százaléka az üzleti szféra adózóitól, 
25,1 százaléka a költségvetési szervektől szárma-
zott.

Az egyéb adónemek több mint kilenctizedét az 
importtermék áfa, az illetékek és a kisadózó vállal-
kozások tételes adója tették ki.
 

5. grafika

6. grafika
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A kiadvány készítésekor a Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei székhellyel rendelkező vállalkozások adatait össze-
geztük. A gazdálkodó szervezetek közül a költségvetési 
szervezetek nem alanyai a társasági adónak. A non-
profit szervezetek (alapítványok, közalapítványok, társa-
dalmi szervezetek, köztestületek, lakás-szövetkezetek), 
egyházak alanyai a társasági adónak, de vállalkozási 
tevékenység hiányában társaságiadó-bevallás benyúj-
tására nem kötelezettek. Ezek az adózók bevallást he-
lyettesítő nyilatkozat benyújtásával teljesítik bevallási 
kötelezettségüket.
A megyében csak telephellyel rendelkezők bevallásu-
kat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal székhelyük szerint 
illetékes megyei adó- és vámigazgatóságához nyújtják 
be, ezért kiadványunkban nem szerepelnek.
A kisadózó vállalkozások tételes adója, a kisvállalati adó 
és az egyszerűsített vállalkozói adó szerinti adózásra 
áttérő gazdálkodók nem társaságiadó-bevallás benyúj-
tásával tesznek eleget a 2018-as adóévre vonatkozó 
bevallási kötelezettségüknek, így az ő adataik csak em-
lítés szintjén jelennek meg a kiadványban. 
Az elemzések készítésekor alapvetően a 2018-ról szó-
ló 1829-es társaságiadó-bevallások adatait használ-
tuk, bázisévi teljesítésként a 1729-es bevallások adatai 
szerepelnek. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó 
gazdálkodók esetén a 1729-es és a 1629-es bevallások 

adataival dolgoztunk. A táblázatokban szereplő adatok 
a kerekítés általános szabályainak megfelelően millió 
forintra kerekítettek.
Eltérést jelent a korábbi évek kiadványaihoz képest, 
hogy a naptári évtől eltérő üzleti évet választók eseté-
ben a 2016-os és 2017-es évek bevallásait használtuk fel 
még akkor is, ha a kiadvány készítése közben a 2018-ról 
szóló bevallásukat benyújtották. Szintén változást je-
lent, hogy a korábbi évek gyakorlatától eltérően az idei 
kiadványba már csak a kettős könyvvitelt vezető társas 
vállalkozások kiemelt adatai kerültek be. Az egyszeres 
könyvvitelt vezető gazdálkodók figyelmen kívül hagyá-
sa elsősorban a létszámadatokra gyakorolt hatást. Az 
előző évvel történő minél pontosabb összehasonlítha-
tóság érdekében a módszertan megváltoztatása szük-
ségessé tette a 2017-es adatok módosítását is.
A megye legnagyobb árbevételű élelmiszeripari vál-
lalkozása a Karcagi járásból más megyébe tette át a 
székhelyét. Mivel a gazdálkodó nem szűnt meg, és a 
gazdasági teljesítménye továbbra is erősíti a nemzet-
gazdaságot, ezért annak érdekében, hogy a vizsgált két 
év adataiban az illetékességváltás a megyei arányokon 
belül ne jelentsen túl nagy torzulást, a 2017-es teljesít-
ményeket korrigáltuk a vállalkozás adataival.
Elemzésünk 6 824 darab hibátlan társaságiadó-beval-
lás adatainak összegzéséből készült.

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI 
TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK TELJESÍTMÉNYEIIII.

 
1. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE
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7. grafika 

A megyei társas vállalkozások a 2017-es 2 361,4 mil-
liárd forintnál 3,6 százalékkal több, 2 445,4 milliárd 
forint nettó árbevételt realizáltak 2018-ban. A belföl-
di értékesítés 1 238,9 milliárd forint, az export 1 206,5 
milliárd forint volt. (7. grafika)

Ezen felül a kata, kiva és eva szerinti adózásra 2018-
ban áttérő gazdálkodók a 2017-es 1,5 milliárd forintot 
követően együttesen 29,1 milliárd forint nettó árbe-
vételt könyveltek el.

Az előző évekhez képest változott az értékesítés 
szerkezete. A megyei árbevétel több mint fele szár-

mazott hazai eladásokból, a kivitel aránya 51,0 szá-
zalékról 49,3 százalékra változott. 2018-ban a belföldi 
értékesítések terén 7,1 százalékos, a külpiaci eladások 
terén 0,2 százalékos növekedés volt tapasztalható. 
A megye legnagyobb árbevételű gazdálkodója köny-
velte el a legnagyobb növekedést a belföldi és a 
legnagyobb csökkenést a külpiaci értékesítésben. A 
társaság eladásainak közel háromnegyede külföldi 
piacokra irányult. A megye többi társas vállalkozásá-
nak exportja 51,9 milliárd forinttal, míg belföldi árbe-
vétele 66,9 milliárd forinttal haladta meg a 2017-est. 

A legnagyobb forgalmat változatlanul a feldolgozó-
ipari és a kereskedelmi szektor vállalkozásai bonyolí-
tották. (8. grafika)
A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (továb-
biakban: mezőgazdaság) cégeinek értékesítése 0,9 
milliárd forinttal maradt el az előző évitől, 113,6 milli-
árd forint volt. A szektor részesedése ezzel 4,6 száza-
lékra csökkent a megye nettó árbevételében. 
A bányászat, kőfejtés (továbbiakban: bányászat) ág-
ban érdekelt vállalkozások a 2017-esnél 1,3 milliárd 
forinttal több, 6,3 milliárd forint nettó árbevételt ér-
tek el. A növekedés egy gazdálkodóhoz köthető, aki a 
szektor értékesítésének kilenctizedét realizálta.
A feldolgozóipar cégeinek összes eladása 1 647,9 mil-
liárd forint volt, ami a megyei értékesítés több mint 
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kétharmadát tette ki. A megye öt legnagyobb árbe-
vételű gazdálkodója ebben a szektorban tevékeny-
kedik. Közülük kettőnek együttesen 34,6 milliárd 
forinttal nőtt, háromnak pedig 64,0 milliárd forinttal 
csökkent az értékesítése. 
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2017. év 2018. év

Változás 12,8% 1,6%-3,7%26,0% 1,7% 7,8% 2,6%-0,8% - 5,9%

NETTÓ ÁRBEVÉTEL ALAKULÁSA NEMZETGAZDASÁGI ÁGANKÉNT
(milliárd Ft)

8. grafika

A villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 
(továbbiakban: villamosenergia-ipar) és a vízellátás, 
szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, 
szennyeződésmentesítés (továbbiakban: vízellátás) 
ágakban nem következett be jelentős változás. 

Az építőiparban 7,8 százalékkal nőtt a gazdálkodók 
által realizált nettó árbevétel. A 6,9 milliárd forintos 
növekedésből 5,6 milliárd forint a lakó- és nem lakó 
épület építésével foglalkozó cégeknél realizálódott. 
Jelentősebb, 1,5 milliárd forintos csökkenés csak a 
vízi létesítmények építésében következett be, ami 
egy gazdálkodóhoz köthető.
A második legnagyobb árbevételű szektor továbbra 
is a kereskedelem, gépjárműjavítás (továbbiakban: 
kereskedelem). Részesedése a megye összes értéke-
sítéséből 16,9 százalék volt. A vállalkozások 2018-ban 
46,8 milliárd forinttal 412,2 milliárd forintra növelték 
a nettó árbevételüket. A nemzetgazdasági ág bővü-
lésének közel fele négy gazdálkodónál realizálódott, 
egy 5,5 milliárd forint árbevételt elérő vállalkozás 
pedig a feldolgozóiparból váltott kereskedelmi tevé-
kenységre.
A szállítás, raktározás szektor árbevétele nem válto-
zott jelentősen az előző évihez képest.

A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (továbbiak-
ban: vendéglátás) 5,9 százalékos növekedést követő-
en 12,6 milliárd forint értékesítést bonyolított, amivel 
a bányászat és a villamosenergia-ipar után a harma-
dik legkisebb volt a nemzetgazdasági ágak között.
A szolgáltatásban érdekelt cégek nettó árbevétele 
70,1 milliárd forint volt, ami 1,8 milliárd forinttal ha-
ladta meg az előző évit. A szektor gazdálkodói mu-
tatták ki a teljes megyei értékesítés 2,9 százalékát.
A szolgáltatásokon belül az adminisztratív és szolgál-
tatást támogató tevékenységek árbevétele 18,3 milli-
árd forint volt, amivel megelőzték a 2017-ben legna-
gyobb szolgáltatóipari ágazatnak számító szakmai 
tudományos, műszaki tevékenységeket. A harmadik 
legnagyobb értékesítést továbbra is az ingatlanügy-
letekkel foglalkozó gazdálkodók bonyolították. Az 
egyéb szolgáltatások árbevétele felére csökkent egy 
év alatt. (9. grafika)
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NETTÓ ÁRBEVÉTEL ALAKULÁSA A SZOLGÁLTATÁSOKON BELÜL
(milliárd Ft)
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9. grafika

A mezőgazdaságban érdekelt gazdálkodók to-
vábbra is döntően a belföldi piacokra termeltek, 
nettó árbevételük 98,8 százaléka, 112,2 milliárd fo-

2017. év 2018. év Eltérés 2017. év 2018. év Eltérés

Mezőgazdaság 113 003 112 209 -794 99,3% 1 517 1 383 -134 91,2%

Bányászat 4 539 6 096 1 557 134,3% 411 233 -178 56,7%

Feldolgozóipar 450 969 489 262 38 293 108,5% 1 169 572 1 158 637 -10 935 99,1%

Villamosenergia-ipar 42 202 160 481,0% 0 0 0 -

Vízellátás 28 099 27 686 -413 98,5% 1 289 653 -636 50,7%

Építőipar 85 922 93 116 7 194 108,4% 2 668 2 350 -318 88,1%

Kereskedelem 350 039 382 529 32 490 109,3% 15 335 29 699 14 364 193,7%

Szállítás, raktározás 47 588 47 999 411 100,9% 10 199 10 746 547 105,4%

Vendéglátás 11 833 12 210 377 103,2% 85 353 268 415,3%

Szolgáltatás 65 115 67 565 2 450 103,8% 3 252 2 506 -746 77,1%

Összesen 1 157 149 1 238 874 81 725 107,1% 1 204 328 1 206 560 2 232 100,2%

Belföldi és külföldi értékesítés alakulása nemzetgazdasági áganként

Nemzetgazdasági ág

Belföldi értékesítés Export

IndexIndex
millió Ft millió Ft

1. táblázat

A bányászat árbevételének 96,3 százaléka belföldi 
értékesítésből származott. A szektorban tevékeny-
kedő társaságok hazai árbevétele több mint har-
madával nőtt, exportjuk pedig felére csökkent az 
előző évhez képest, ami elsősorban a már említett 
gazdálkodóhoz köthető.
A megye külpiaci értékesítésének 96,0 százaléka a fel-
dolgozóiparban keletkezett. Ez az arány 1,1 százalék-
ponttal alacsonyabb az előző évinél. A szektor árbevé-

telének 70,3 százaléka exportból származott, ami 0,9 
százalékkal, 10,9 milliárd forinttal maradt el a 2017-es 
értéktől. A gazdálkodók belföldi árbevétele 8,5 száza-
lékkal, 38,3 milliárd forinttal nőtt egy év alatt. 
A villamosenergia-ipar teljes árbevétele a hazai pia-
cokon keletkezett. A szektor árbevétele elsősorban 
annak köszönhetően nőtt, hogy egy korábban szak-
mai, tudományos, műszaki tevékenységet végző gaz-
dálkodó ágazatot váltott.

rint hazai piacokról származott. A szektor belföldi 
értékesítése és exportja sem változott jelentősen. 
(1. táblázat) 
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A vízellátás cégeinél a csökkenés egyaránt köthető 
a belföldi és a külpiaci értékesítéshez. Utóbbi a felét 
tette ki a 2017-es értéknek.
Az építőiparban 8,4 százalékos növekedést követő-
en tovább erősödött a belföldi bevétel részaránya a 
nettó árbevételén belül. A teljes értékesítés 97,5 szá-
zaléka realizálódott a hazai piacokon. Az export 11,9 
százalékkal csökkent.
A kereskedelemben a belföldi árbevétel aránya az előző 
évi 95,8 százalékról úgy csökkent 92,8 százalékra, hogy a 
hazai árbevétel 9,3 százalékkal nőtt. A szektor exportja, 
közel kétszerese volt a 2017-esnek. A belföldi értékesítés 
bővülésének 57,7 százaléka a négy legnagyobb növe-
kedést produkáló gazdálkodóhoz köthető. Egy szinte 
kizárólag külpiacokra értékesítő vállalkozás 0,1 milliárd 
forintról 5,6 milliárd forintra növelte az árbevételét, míg 
a nemzetgazdasági ágat váltó cég 4,0 milliárd forint ex-
portot könyvelt el.
A szállítás, raktározás szektorban a belföldi értékesítés 
81,7 százalékot tett ki. A növekedés a hazai eladásokban 
és az exportban is hasonló mértékű volt.
A vendéglátásban keletkezett árbevétel 2018-ban is 
szinte teljes egészében hazai piacokról származott, 
azonban a külpiaci értékesítés több mint négyszeresére 
nőtt. Az export döntő része egy gazdálkodóhoz köthető.

A szolgáltatási szektorban továbbra is a belföldi ér-
tékesítés a meghatározó, 96,4 százalékot tett ki. Az 
export 0,7 milliárd forintos csökkenésével szemben a 
belföldi árbevétel 2,5 milliárd forinttal nőtt. A külpiaci 
értékesítésen belül 53,2 százalékot képviselt az infor-
máció, kommunikáció, ami így átvette a vezető he-
lyet a szakmai, tudományos, műszaki tevékenységtől. 
Utóbbi szektor exportjában 59,2 százalékos csökke-
nés következett be. A belföldi árbevételben az admi-
nisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységek; a 
szakmai, tudományos, műszaki tevékenységek és az 
ingatlanügyletek több mint kétharmados részarányt 
képviseltek, közel azonos megoszlásban.

Az élelmiszer, ital, dohány gyártása (továbbiak-
ban: élelmiszeripar) ágazat nettó árbevétele 13,9 
milliárd forinttal nőtt. Az export 7,7 milliárd forint-
tal, a belföldi értékesítés 6,2 milliárd forinttal ha-
ladta meg a 2017-est. A szektor eladásainak 63,0 
százaléka irányult hazai piacokra az előző évi 67,0 
százalékkal szemben. A nagymértékű növekedés-
ben kiemelkedő szerepe volt egy gazdálkodónak, 
amely az exportját 4,9 milliárd forinttal, a belföldi 
értékesítését pedig 3,8 milliárd forinttal növelte. 
(10. grafika)

ÁRBEVÉTEL  ALAKULÁSA  A  FELDOLGOZÓIPARBAN (GÉPGYÁRTÁS NÉLKÜL)
(milliárd Ft)
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10. grafika

A textília, bőrtermék, lábbeli gyártásában (továbbiak-
ban: textil-, bőripar) érdekelt vállalkozások eladásai 
9,8 milliárd forinttal 82,3 milliárd forintra csökkentek, 
melyből 7,1 milliárd forint egy gazdálkodóhoz köthető. 
Az export 9,1 milliárd forinttal, a belföldi árbevétel 0,7 
milliárd forinttal maradt el a 2017-estől. Az ágazat ér-
tékesítésének 93,1 százaléka irányult külföldi piacokra. 
A fa, papír, nyomdai tevékenység (továbbiakban: fa-, 
papíripar) ágazatban működő cégek nettó árbevé-
tele 4,0 milliárd forinttal nőtt. A belföldi értékesítés 

nem változott jelentősen, a külpiaci értékesítés 3,8 
milliárd forinttal haladta meg az egy évvel korábbit, 
aminek a kétharmada a két kiemelt gazdálkodónál 
realizálódott.
A kokszgyártást, kőolajfeldolgozást, vegyianyag, -ter-
mék gyártását, gumi-, műanyagtermék gyártását 
(továbbiakban: vegyi , gumiipar) végző cégek eladá-
sai 9,0 milliárd forinttal nőttek, 80,1 milliárd forintot 
tettek ki 2018-ban. A belföldi értékesítés 6,1 milliárd 
forinttal, az export 2,9 milliárd forinttal haladta meg 
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az előző évit. A hazai árbevétel növekedésének kö-
zel kétharmada három gazdálkodóhoz köthető, akik 
együttesen 3,8 milliárd forinttal könyveltek el több 
belföldi eladást, mint 2017-ben. A kivitel növekedé-
séből 2,1 milliárd forint három társas vállalkozásnál 
keletkezett. 
Az egyéb feldolgozóipari tevékenységet végző vál-
lalkozások értékesítése 4,3 milliárd forinttal nőtt, így 
a teljes ágazat 108,7 milliárd forint nettó árbevételt 
könyvelt el. A belföldi eladás 7,4 milliárd forinttal nőtt. 
Ennél nagyobb összeggel, 7,6 milliárd forinttal bő-
vültek egy gazdálkodó hazai értékesítései. Az ágaza-
ti export 3,1 milliárd forinttal csökkent a 2017-eshez 
képest, amiből 2,3 milliárd forint egy vállalkozásnál 
következett be. A belföldi értékesítés aránya az elő-
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11. grafika

A 2009-es kiadvány megjelenése óta eltelt tíz év alatt 
a társaságiadó-bevallást benyújtó gazdálkodók árbe-
vétele a megyében közel harmadával nőtt. (12. grafika) 
Az exportjuk több mint negyedével, a belföldi eladá-
saik pedig több mint harmadával nőttek tíz év alatt. A 
külpiaci értékesítés 2015-ben érte el a legmagasabb 
szintet, akkor 1 268,6 millió forint volt, míg a belföldi 
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12. grafika

ző évi 64,6 százalékról 68,8 százalékra emelkedett az 
ágazatban.
A feldolgozóipar nettó árbevételének több mint há-
romnegyedét, 1 265,3 milliárd forintot a villamosgép, 
műszer gyártása, gép, berendezés gyártása, jármű-
gyártás (továbbiakban: gépgyártás) realizálta. Az ága-
zat gazdálkodóinak eladásaiban az előző évhez viszo-
nyítva 1,4 százalékpontos elmozdulás tapasztalható a 
belföldi árbevétel javára. A hazai piacokon realizált 
árbevétel 7,0 százalékkal nőtt, a kivitel 1,3 százalékkal 
csökkent. Két gazdálkodó exportja együttesen 76,5 
milliárd forinttal csökkent, négy másiké 47,1 milliárd 
forinttal nőtt. A belföldi eladások bővülésének több 
mint háromnegyede a megye legnagyobb értékesí-
tőjéhez köthető. (11. grafika)

árbevételben és az összes eladást tekintve is a 2018-
as év az eddigi csúcs. 2009-et követően 2018 volt az 
egyetlen olyan év, amelyben a belföldi értékesítés 
meghaladta az exportot. A nettó árbevételben tíz év 
alatt bekövetkezett 574,4 milliárd forintos növekedés-
ből 250,4 milliárd forintot a kivitel, 324,0 millió forintot 
pedig a belföldi árbevétel bővülése okozott.
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2. VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNYEK

A Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő társas 
vállalkozások 79,7 milliárd forintos csökkenést követő-
en 121,2 milliárd forint adózás előtti eredményt értek el 
2018-ban, ami a háromötöde az előző évinek. (13. grafika)
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13. grafika

A fentieken túl a kata, kiva és eva szerinti adózásra 
2018-ban áttérő gazdálkodók együttesen 2,1 milliárd 
forint adózás előtti eredményt mutattak ki az előző évi 
1,7 milliárd forintot követően.
A megyében bevallott legnagyobb adózás előtti ered-
mény 24,7 milliárd forint, a legnagyobb veszteség 2,5 
milliárd forint volt. A legmagasabb nyereséget elérő 
társas vállalkozás eredménye a teljes megyeit megha-
ladó mértékben, 89,3 milliárd forinttal csökkent az elő-
ző évihez képest. A megye többi társaságánál együtte-
sen 9,6 milliárd forintos növekedés következett be.
A megyei gazdálkodók üzemi (üzleti) eredménye 16,8 
milliárd forinttal haladta meg az előző évit, 126,4 milli-
árd forint volt 2018-ban.
A pénzügyi műveletek eredménye 91,3 milliárd forint-
ról -5,2 milliárd forintra változott. 

Az üzemi (üzleti) nyereség 17,9 százalékkal, 21,4 milliárd 
forinttal haladta meg a 2017-est, míg a veszteség 45,3 
százalékkal, 4,5 milliárd forinttal nőtt. (14. grafika)
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14. grafika

Az eredmény alakulására jelentős hatással volt hét 
társaság, melyek közül háromnak együttesen 22,0 
milliárd forinttal nőtt, négynek pedig 7,9 milliárd fo-
rinttal csökkent az üzemi (üzleti) eredménye.
A társasági adótól eltérő adózási formát választók 
körének bővülésével párhuzamosan az üzemi (üzleti) 
nyereséget kimutatók számában csökkenés történt, 
4 337 gazdálkodó realizált pozitív eredményt, a vesz-
teségesek száma 2 015-re csökkent. (15.  grafika) 

ÜZEMI (ÜZLETI) NYERESÉGET ÉS 
VESZTESÉGET KIMUTATÓK SZÁMA
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15. grafika

A vállalkozások 2018-at negatív pénzügyi eredmény-
nyel zárták. Pénzügyi nyereséget 981 gazdálkodó 
mutatott ki, veszteséget 2 047 cég könyvelt el. A 
pénzügyi nyereség 92,0 milliárd forinttal csökkent, 
míg a veszteség 4,6 milliárd forinttal nőtt. (16. grafika)
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16. grafika

A pénzügyi műveletek eredményének 96,5 milli-
árd forintos csökkenésében jelentős szerepe volt 
egy gazdálkodónak, aki a 2017-es 89,8 milliárd fo-
rint nyereséget követően 0,1 milliárd forint veszte-
séget könyvelt el. 
Kapott osztalék, részesedés címén 92,5 milliárd 
forinttal kevesebb pénzügyi bevételt számoltak el 
a cégek az előző évinél, amiből 90,8 milliárd forint 
köthető a fenti gazdálkodóhoz.
A kapott kamatok nem változtak jelentősen, a fi-
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zetett kamatok 13,9 százalékkal 4,8 milliárd forint-
ra nőttek.

2018-ban a társas vállalkozások 64,8 százaléka nyere-
ségesen, 29,4 százaléka veszteségesen működött, 5,8 
százaléka nulla eredményt mutatott ki. A nyeresége-
sen működők aránya 1,7 százalékponttal nőtt, a vesz-
teséges gazdálkodóké 1,2 százalékponttal csökkent 
az előző évhez képest. A nulla eredményt elszámo-
lók aránya 0,5 százalékponttal maradt el a 2017-estől. 
(17. grafika)
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17. grafika

Az adózás előtti eredmény csökkenését elsősorban 
a nyereség jelentős mértékű, 35,0 százalékos csök-
kenése okozta. A veszteség 48,6 százalékkal halad-
ta meg a 2017-est. A nyereség összege 74,3 milliárd 
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18. grafika

A nyereség alakulásában a már említett gazdálko-
dón kívül még négynek volt meghatározó szerepe. 
Közülük két társaság nyeresége összesen 3,4 milliárd 
forinttal csökkent, két másik pedig 1,5 milliárd forint 
nyereséget követően 1,7 milliárd forint veszteséget 
mutatott ki 2018-ban.
Egy gazdálkodónak 2,4 milliárd forinttal nőtt a vesz-
tesége. Egy másik 0,8 milliárd forintos veszteséget 
követően 0,2 milliárd forintos nyereséget könyvelt el 
2018-ban.

forinttal 137,9 milliárd forintra csökkent, a vesztesé-
gé 5,5 milliárd forinttal 16,7 milliárd forintra nőtt. (18. 
grafika)

2 O 1 9
TOP
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3. A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA ÉS JÖVEDELME

A foglalkoztatottak száma

A társaságiadó-bevallást benyújtó vállalkozások 69,6 
százaléka, 4 750 minősült foglalkoztatónak 2018-
ban. A gazdálkodók együttesen 64 126 főt alkalmaz-
tak, 658 fővel, 1,0 százalékkal kevesebbet az előző évi-
nél. A visszaesés oka, hogy a társaságiadó-bevallást 
benyújtó foglalkoztatók száma 2,7 százalékkal elma-
radt az előző évitől. A kata, kiva és eva szerinti adó-
zásra 2018-ban áttérő gazdálkodók a 2017-es 1 715 
főt követően együttesen 1 721 főt alkalmaztak. Velük 

is számolva tehát növekedés következett be a társas 
vállalkozások által foglalkoztatottak létszámában.
Kizárólag a társasági adó alanyait tekintve a bányá-
szatban, a villamosenergia-iparban, a szállítás, raktá-
rozás és a szolgáltatások terén nőtt a foglalkoztatot-
tak száma, az átlaglétszám pedig a mezőgazdaság, 
a bányászat, az építőipar és a vendéglátás kivételével 
minden nemzetgazdasági ágban meghaladta az 
előző évit. (2. táblázat)  

2017. év 2018. év 2017. év 2018. év 2017. év 2018. év

Mezőgazdaság 4 728 4 466 94,5% 390 381 97,7% 12,1 11,7 96,7%

Bányászat 219 256 116,9% 5 6 120,0% 43,8 42,7 97,4%

Feldolgozóipar 30 083 29 959 99,6% 671 631 94,0% 44,8 47,5 105,9%

Villamosenergia-ipar 2 6 300,0% 2 4 200,0% 1,0 1,5 150,0%

Vízellátás 2 495 2 448 98,1% 34 33 97,1% 73,4 74,2 101,1%

Építőipar 4 933 4 795 97,2% 615 633 102,9% 8,0 7,6 94,4%

Kereskedelem 8 892 8 786 98,8% 1 187 1 142 96,2% 7,5 7,7 102,7%

Szállítás, raktározás 4 067 4 126 101,5% 234 222 94,9% 17,4 18,6 106,9%

Vendéglátás 1 540 1 414 91,8% 224 208 92,9% 6,9 6,8 98,9%

Szolgáltatás 7 825 7 870 100,6% 1 521 1 490 98,0% 5,1 5,3 102,7%

Összesen 64 784 64 126 99,0% 4 883 4 750 97,3% 13,3 13,5 101,8%

fő

Foglalkoztatottak és foglalkoztatók számának alakulása nemzetgazdasági áganként

Nemzetgazdasági ág

Foglalkoztatottak száma Foglalkoztatók száma Átlaglétszám

Index Index Index
db fő/db

H:\Marcsi\TOP50\2019\HU\Kiadványtáblák 1829 Szolnok végleges
2019.10.21 1 / 1

2. táblázat

A megyén belül a mezőgazdaságban munkát vál-
lalók aránya 7,0 százalék volt. A dolgozók száma 5,5 
százalékkal, 262 fővel csökkent, a munkáltatóké 2,3 
százalékkal maradt el az előző évitől. Egy erdészeti, 
egyéb erdőgazdálkodási tevékenységet végző gaz-
dálkodónál 89 fővel, egy tejhasznú szarvasmarha te-
nyésztésével foglalkozónál pedig 55 fővel csökkent a 
létszám.
A bányászat hat foglalkoztatója 256 főt alkalmazott, 
37 fővel többet, mint 2017-ben. Egy kőolaj, földgáz ki-
termelési szolgáltatással foglalkozó társaság 30 fővel 
növelte a munkavállalóinak számát. Az átlaglétszám 
nem változott jelentősen.
A megyei dolgozók 46,7 százaléka, összesen 29 959 
fő a feldolgozóiparban állt alkalmazásban. A szektor-
ban a foglalkoztatottak száma 124 fővel csökkent. Az 
egy vállalkozásra jutó létszám 5,9 százalékkal nőtt. 
Az villamosenergia-ipari vállalkozásoknál munkát 
vállalók száma 4 fővel nőtt elsősorban az ágazatot 
váltó, korábban szakmai, tudományos, műszaki tevé-
kenységet végző gazdálkodó miatt.
A vízellátás cégeinél 47 fővel csökkent a foglalkozta-
totti létszám, melyből 32 fő egy hulladék újrahaszno-
sítással foglalkozó vállalkozáshoz köthető.

Az építőiparban 138 fővel 4 795 főre csökkent a mun-
kavállalók száma. A szektor a megyei dolgozók 7,5 
százalékának biztosított munkát. Az egy vállalkozás-
ra jutó foglalkoztatottak száma 5,6 százalékkal ma-
radt el az előző évitől, ami részben a munkavállalói 
létszám csökkenésének, részben a munkáltatói lét-
szám növekedésének a következménye.
A második legnagyobb foglalkoztató továbbra is a 
kereskedelem, ahol a megyei alkalmazottak 13,7 szá-
zalékának biztosítottak munkát. A szektorban dolgo-
zók száma 8 786 fő volt, mely 106 fővel maradt el a 
2017-estől. Az egy vállalkozásra jutó átlagos létszám 
2,7 százalékkal nőtt. 
A szállítás, raktározás által foglalkoztatottak száma 59 
fővel haladta meg az előző évit. Egy személyszállítás-
sal foglalkozó gazdálkodónál 126 fős létszámbővülés 
következett be, azonban a szektor társaságiadó-be-
vallásait jelentősen érintették a kisvállalati adóra tör-
ténő áttérések. Az egy vállalkozásra jutó átlagos lét-
szám 6,9 százalékkal nőtt, ami a villamosenergia-ipar 
után a második legnagyobb arányú növekedés. 
A vendéglátásban 126 fővel 1 414 főre csökkent az al-
kalmazottak száma. Az átlaglétszám 1,1 százalékkal 
maradt el a 2017-estől.
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Az előző évekhez hasonlóan 2018-ban is a szolgál-
tatásban volt a legmagasabb a munkaadók és a 
harmadik legmagasabb a munkavállalók száma. 
Az 1 490 foglalkoztató a megyei összesnek közel az 
egyharmadát tette ki, és a dolgozók 12,3 százaléká-
nak biztosított munkalehetőséget. A foglalkozta-
totti létszám 45 fővel nőtt. A szektor átlaglétszáma 
5,3 fő volt, ami a villamosenergia-ipar után a leg-
alacsonyabb a nemzetgazdasági ágak között.
A szolgáltatásokon belül – az előző évhez hasonló-
an – továbbra is az adminisztratív és szolgáltatást 
támogató tevékenységek területén dolgoztak a 

legtöbben, 2 993-an és az egy munkáltatóra jutó 
átlagos dolgozói létszám is itt volt a legmagasabb. 
A legtöbb foglalkoztató és a második legtöbb 
munkavállaló a szakmai, tudományos, műszaki 
tevékenységek területén volt érdekelt. A legna-
gyobb arányú növekedés a dolgozói létszámban 
az ingatlanügyleteknél következett be, így az átla-
gos dolgozói létszám több mint negyedével nőtt. 
Az egyéb szolgáltatásoknál végbement jelentős 
létszámcsökkenés elsősorban a takarékszövet-
kezeti szektor átalakulása miatt ment végbe. 
(3. táblázat)

2017. év 2018. év 2017. év 2018. év 2017. év 2018. év

Információ, kommunikáció 321 300 93,5% 102 100 98,0% 3,1 3,0 95,3%

Pénzügyi, biztosítási tevékenység 161 162 100,6% 78 78 100,0% 2,1 2,1 100,6%

Ingatlanügyletek 747 995 133,2% 150 158 105,3% 5,0 6,3 126,5%

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 1 373 1 273 92,7% 514 493 95,9% 2,7 2,6 96,7%

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 2 594 2 993 115,4% 157 161 102,5% 16,5 18,6 112,5%

Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 10 12 120,0% 3 3 100,0% 3,3 4,0 120,0%

Oktatás 150 156 104,0% 62 61 98,4% 2,4 2,6 105,7%

Humán- egészségügyi, szociális ellátás 864 841 97,3% 307 292 95,1% 2,8 2,9 102,3%

Művészet, szórakoztatás, szabadidő 575 594 103,3% 64 66 103,1% 9,0 9,0 100,2%

Egyéb szolgáltatás 1 030 544 52,8% 84 78 92,9% 12,3 7,0 56,9%

Összesen 7 825 7 870 100,6% 1 521 1 490 98,0% 5,1 5,3 102,7%

fő

Foglalkoztatottak és foglalkoztatók számának alakulása a szolgáltatásokon belül

Nemzetgazdasági ág

Foglalkoztatottak száma Foglalkoztatók száma Átlaglétszám

Index Index Index
db fő/db

3. táblázat

A feldolgozóiparon belül a textil-, bőripari és 
az egyéb feldolgozóipari tevékenységek dol-

gozói létszáma csökkent, a többi ágazaté nőtt. 
(4. táblázat)

2017. év 2018. év 2017. év 2018. év 2017. év 2018. év

Élelmiszeripar 2 089 2 266 108,5% 109 103 94,5% 19,2 22,0 114,8%

Textil-, bőripar 4 526 3 984 88,0% 51 43 84,3% 88,7 92,7 104,4%

Fa-, papíripar 1 190 1 198 100,7% 75 74 98,7% 15,9 16,2 102,0%

Vegyi-, gumiipar 1 826 1 918 105,0% 39 41 105,1% 46,8 46,8 99,9%

Gépgyártás 15 201 15 547 102,3% 103 93 90,3% 147,6 167,2 113,3%

Egyéb 5 251 5 046 96,1% 294 277 94,2% 17,9 18,2 102,0%

Feldolgozóipar összesen 30 083 29 959 99,6% 671 631 94,0% 44,8 47,5 105,9%

Foglalkoztatottak és foglalkoztatók számának alakulása a feldolgozóiparban 

Ágazat megnevezése

Foglalkoztatottak száma Foglalkoztatók száma Átlaglétszám

Index Index Index
fő db fő/db

4. táblázat

Az élelmiszeriparban érdekelt gazdálkodóknál nőtt 
a legnagyobb arányban, 8,5 százalékkal a munkavál-
lalók száma. Az ágazat vállalkozásai által foglalkozta-
tott 2 266 fő a feldolgozóipar munkavállalóinak a 7,6 
százalékát tette ki. A foglalkoztatók száma 5,5 száza-
lékkal csökkent, az átlagos létszám 14,8 százalékkal 
haladta meg az előző évit.
A textil, bőripar foglalkoztatotti létszámában 542 fős 
csökkenés következett be. Egy táskafélék, szíjazat 

gyártásával foglalkozó vállalkozás dolgozói létszáma 
270 fővel maradt el a 2017-estől. A munkáltatók szá-
ma nagyobb arányban csökkent, mint a munkaválla-
lóké, így az egy vállalkozásra jutó létszám 4,4 száza-
lékkal nőtt. 
A fa-, papíriparban a foglalkoztatók és az alkalmazot-
tak száma sem változott jelentősen. Továbbra is eb-
ben az ágazatban a legalacsonyabb az egy vállalatra 
jutó munkavállalók száma.
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A vegyi-, gumiiparban dolgozók száma 92 fővel nőtt, 
amelyből 86 fő négy kiemelt társasághoz köthető.
A gépgyártásban dolgozott a feldolgozóipar munka-
vállalóinak több mint a fele. A 346 fős növekedésből 
186-ot tett ki egy elektronikai alkatrész gyártásával 
foglalkozó cég foglalkoztatotti létszámának bővülé-
se. A munkáltatói oldalon 9,7 százalékos csökkenés 

következett be. Az átlaglétszám 13,3 százalékkal 167,2 
főre nőtt, ami lényegesen meghaladta a többi ága-
zatét.
Az egyéb feldolgozóipari cégek létszáma 205 fővel 
csökkent, azonban a takarékszövetkezeti rendszer 
átszervezése előtt ezekben a pénzintézetekben 
2017-ben együttesen még 442 fő dolgozott.

Bérköltség, átlagbér

A megye társas vállalkozásai által 2018-ban elszámolt 
198,5 milliárd forint bérköltség 16,4 milliárd forinttal 
volt magasabb az egy évvel korábbinál. Az egy főre 
jutó éves bérköltség minden szektorban meghalad-

ta a 2017-est, 2 811 ezer forintról 3 096 ezer forintra 
emelkedett. Az átlagbér a bányászat, a feldolgozóipar, 
a vízellátás és a szállítás, raktározás területén is meg-
haladta a megyei átlagot. (19. grafika)
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19. grafika

A mezőgazdaságban 12,1 százalékkal emelkedtek az 
átlagbérek, összegük 2 966 ezer forint volt. 
A legmagasabb jövedelmet 2018-ban is a bányászat-
ban dolgozók kapták. A második legnagyobb mér-
tékű, 644 ezer forintos növekedés a szektor munka-
vállalóinak kifizetett átlagbérben következett be. 
A feldolgozóiparban tevékenykedő vállalkozások 
által kifizetett átlagbér 10,2 százalékkal nőtt, így a 
foglalkoztatottak 3 520 ezer forinttal a harmadik 
legmagasabb összegű éves átlagjövedelemmel ren-
delkeztek. 
A villamosenergia-iparban dolgozók átlagbére 820 
ezer forintról 1 485 ezer forintra nőtt, ami a legna-
gyobb mértékű és egyben a legnagyobb arányú 
növekedés is az egyes szektorok között. A jelentős 
növekedés elsősorban az ágazatot váltó gazdálkodó-
hoz köthető, mivel az általa kifizetett bérek 2017-ben 
még a szolgáltatások területén kerültek beszámítás-
ra.
A vízellátás cégeinél kifizetett bérek átlagosan 15,7 
százalékkal haladták meg az előző évit. A fajlagos 
bér a feldolgozóipart megelőzve a második legma-
gasabb volt 2018-ban.

Az építőiparban dolgozók átlagbére 10,0 százalékkal 
haladta meg a 2017-est. A szektor dolgozóinak éves 
átlagos jövedelme 2 722 ezer forint volt.
A kereskedelemben foglalkoztatottak átlagbére 
2 321 ezer forintról 2 559 ezer forintra emelkedett, 
amely a hetedik legmagasabb a nemzetgazdasági 
ágak között. 
A harmadik legnagyobb arányú, 14,9 százalékos nö-
vekedés a szállítás, raktározás területén dolgozók át-
lagbérében következett be. A szektor munkavállalói 
az előző évit 422 ezer forinttal meghaladó jövedel-
met, átlagosan 3 262 ezer forintot kerestek 2018-ban. 
A vendéglátás területén dolgozók átlagkeresete az 
átlagot kismértékben meghaladó arányban, 10,7 szá-
zalékkal nőtt, de – a villamosenergia-ipart leszámítva 
– így is itt a legalacsonyabb az éves átlagbér.
A szolgáltatásban érdekelt társas vállalkozások ál-
tal kifizetett átlagbér nőtt a legkisebb mértékben, 
mindössze 18 ezer forinttal. A takarékszövetkezetek 
nélkül számítva is csupán 73 ezer forintos átlagos nö-
vekedés következett be. A szektor dolgozóinak 2 265 
ezer forintos átlagjövedelme a harmadik legalacso-
nyabb volt a megyében.
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4. MÉRLEGADATOK

A megyei társas vállalkozások eszközeinek 2018-as 
értéke együttesen 1 969,6 milliárd forint volt, ami 36,1 

milliárd forinttal, 1,9 százalékkal haladta meg az egy 
évvel korábbit.
 

Eszközök összetétele

A társas vállalkozások eszközállománya 39,4 szá-
zalékban befektetett eszköz, 58,9 százalékban for-
góeszköz, 1,7 százalékban aktív időbeli elhatárolás 
volt 2018-ban.
Az eszközök összetételében jelentős változás nem 
történt, a befektetett eszközök aránya 2,7 százalék-
ponttal, az aktív időbeli elhatárolások aránya 0,5 szá-

zalékponttal nőtt, a forgóeszközöké pedig 3,2 száza-
lékponttal csökkent az előző évhez viszonyítva.
A befektetett eszközök együttes értéke 9,2 százalé-
kos növekedést követően 775,1 milliárd forint volt. 
84,2 százalékát a tárgyi eszközök, 13,6 százalékát a 
befektetett pénzügyi eszközök, 2,2 százalékát az im-
materiális javak képezték. (20. grafika)

ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELÉNEK ALAKULÁSA 
 (milliárd Ft) 

20. grafika
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Az immateriális javak értéke 3,5 milliárd forinttal ma-
radt el az előző évitől, 16,8 milliárd forintot tett ki. A 
legnagyobb csökkenés, 3,3 milliárd forint egy gép-
gyártásban érdekelt gazdálkodónál következett be.
A tárgyi eszközök állománya 48,2 milliárd forinttal, 
8,0 százalékkal 652,7 milliárd forintra nőtt. Egy élel-
miszeripari gazdálkodónál 8,1 milliárd forintos, egy 
kereskedelemben érdekelt vállalatnál pedig 5 milli-
árd forintos növekedés következett be. A teljes bővü-
lés több mint negyede hozzájuk köthető. 
A befektetett pénzügyi eszközök értéke 105,6 milli-
árd forint volt, 20,8 milliárd forinttal haladta meg az 
előző évit. A legnagyobb, 29,1 milliárd forintos növe-
kedés egy gépipari gazdálkodónál következett be. 
A megyében működő takarékszövetkezetek együt-
tesen még 12,9 milliárd forint befektetett pénzügyi 
eszközzel rendelkeztek 2017-ben.
A forgóeszközök együttes értéke 1 160,1 milliárd forin-
tot tett ki 2018-ban, 40,5 milliárd forinttal keveseb-
bet, mint egy évvel korábban.
A készletek állománya az összes forgóeszköz értéké-

nek több mint egynegyede, 321,5 milliárd forint volt, 
25,7 milliárd forinttal több a 2017-esnél. Három fel-
dolgozóipari gazdálkodónál együttesen 8,7 milliárd 
forintos, egy kereskedelemi vállalkozásnál pedig 2,5 
milliárd forintos növekedés következett be.
A forgóeszközök több mint felét a követelések tették 
ki, összegük 603,4 milliárd forint volt, 127,5 milliárd 
forinttal kevesebb, mint az előző évben. Két gép-
gyártásban érdekelt cégnél együttesen 89,4 milliárd 
forintos csökkenés következett be, a takarékszövet-
kezetek pedig még 51,5 milliárd forintnyi követelést 
mutattak ki 2017-ben.
A forgóeszközök 0,7 százaléka értékpapír, melynek 
állománya 8,3 milliárd forint volt, közel háromötödé-
vel csökkent az előző évihez képest. A takarékszövet-
kezetek által nyilvántartott értékpapír állomány 10,9 
milliárd forint volt egy évvel korábban. 
A pénzeszközök állománya közel ötöde volt az ösz-
szes forgóeszköznek. Összege az előző évihez képest 
közel felével emelkedett, összege 226,9 milliárd fo-
rint volt. A teljes növekedés közel kilenctizedét, 64,7 

Aktív időbeli 
elhatárolások
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milliárd forintot egy gépgyártással foglalkozó cég re-
alizálta.
Az aktív időbeli elhatárolások 2018-as összege 34,4 
milliárd forint volt, 11,1 milliárd forinttal több az előző 

évinél. Egy gépgyártásban érdekelt vállalkozásnál 5,5 
milliárd forint, egy építőipari gazdálkodónál 2,3 milli-
árd forint, egy szállítással foglalkozó cégnél pedig 1,9 
milliárd forint növekedés következett be. 

Források összetétele

A társas vállalkozások saját forrásai az összes eszköz 
57,2 százalékát finanszírozták, összegük 1 127,1 milli-
árd forintot tett ki, mely 2017-hez képest 66,2 milli-
árd forinttal növekedett. (21. grafika)

SAJÁT ÉS IDEGEN TŐKE ALAKULÁSA
(milliárd Ft)
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21. grafika

Az idegen tőke összege 26,4 milliárd forinttal 756,5 
milliárd forintra csökkent, forrásokon belüli részará-
nya 40,2 százalékot tett ki.

A céltartalékok összege 1,0 milliárd forinttal 12,6 mil-
liárd forintra nőtt. (22. grafika)

CÉLTARTALÉKOK ÉS PASSZÍV IDŐBELI 
ELHATÁROLÁSOK ALAKULÁSA 
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22. grafika

A passzív időbeli elhatárolások állományában 4,7 
milliárd forintos, 6,0 százalékos csökkenés követke-
zett be, összegük 73,4 milliárd forintot tett ki 2018-
ban.
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A TOP 50 VÁLLALKOZÁS ADATAIIV.

1. MÓDSZERTAN

A TOP 50 körbe tartozó cégek meghatározása elő-
re rögzített paraméter, az értékesítés nettó árbe-
vételének összege alapján történik. Az állományt 
számítástechnikai úton, a NAV-hoz benyújtott 
társaságiadó-bevallásokban szereplő adatok ala-
pulvételével állítjuk össze. Természetesen egy vál-
lalkozás teljesítménye egyetlen mutatóval nem 
jellemezhető, és az Ötvenek körén kívül eső gazda-
sági társaságok közül többen annak ellenére, hogy 
e kiadványban nem szerepelnek, szintén nagymér-
tékben hozzájárulnak a megye gazdasági teljesít-
ményéhez.

A kiadványban kizárólag olyan gazdálkodók szere-
pelnek, akik nevük és adataik megjelentetéséhez 
hozzájárultak. Egyes vállalkozások adataik közzété-
telét korlátozták, ebben az esetben „nem nyilvános” 
felirat jelenik meg.
Jász-Nagykun-Szolnok megye 50 legjelentősebb vál-
lalkozása közül 48 járult hozzá ahhoz, hogy nevét és 
főbb adatait a kiadványban szerepeltessük, de közülük 
21 gazdálkodó csak korlátozottan, konkrétan megha-
tározott gazdasági információk megjelenítését hagyta 
jóvá. Ezen túl 1 vállalkozás csak a neve közlését enge-
délyezte, és 1 cég nem élt a nyilvánosság lehetőségével.

2. CSERÉLŐDÉSEK A TOP 50-BEN

Az ötven legnagyobb nettó árbevételt elérő társas 
vállalkozás közé 2018-ban 4 új belépő került. Az új 
szereplők közül 2 a feldolgozóiparban, 2 a kereske-
delemben végzi tevékenységét (23. grafika)

 
23. grafika

A listán 33. KALL Ingredients Kereskedelmi Kft. 2014-
ben alakult és keményítő, keményítőtermék gyár-
tásával foglalkozik. A naptáritól eltérő üzleti évet 
választó gazdálkodó értékesítése jelentősen meg-
nőtt – 2016-ban még 25,5 millió forint volt, 2017-ben 
azonban már közel 8,7 milliárd forintot tett ki. A gaz-
dálkodó egyaránt aktív a belföldi és a külpiacokon is.
A gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykeres-
kedelemben tevékenykedő MÁTRAMAG Mátravidéki 
Olajosmag Termelők Mezőgazdasági Szövetkezete 
2006-ban alakult, nettó árbevétele kizárólag belföldi 
értékesítésből származott, 6,8 milliárd forint volt, ami 
több mint felével haladta meg a 2017-est. A társaság 
a lista 42. helyén egy év kihagyás után került vissza a 
TOP 50-be – 2016-ban a 45. helyen szerepelt.

A MAGTÁR Termeltető Kereskedelmi Kft. több mint 
negyedével növelte nettó árbevételét, amivel a 43. 
helyen szerepel a kiemelt adózók listáján. A gazdál-
kodó 1989-ben kezdte meg tevékenységét, mező-
gazdasági gép, berendezés nagykereskedelmével 
foglalkozik. Legutóbb 2014-ben került be a TOP 50 
körbe, akkor a 24. helyet foglalta el.
1991-ben alakult az egyéb műanyag termék gyártá-
sában érdekelt TREND Szerszám, Célgép, Műanya-
gipari és Kereskedelmi Kft., melynek árbevétele több 
mint negyedével haladta meg a 2017-est, ezzel a 44. 
helyet foglalja el az idei kiadványban. A gazdálkodó 
az előző évben is közel volt ahhoz, hogy szerepeljen a 
megye 50 legnagyobb árbevételű cége között, 2016-
ban pedig a 42. helyet foglalta el.

A TOP 50-es lista első két helyén található vállalkozás 
megtartotta pozícióját, ezen túl hat gazdálkodónak szin-
tén nem változott a helye. A többi cég közül 24 előrébb, 
14 pedig hátrébb foglal helyet a négy új belépő mellett.
Öt, vagy annál több pozíciót 5 vállalkozás lépett előre 
2017-hez képest. (24. grafika)

ÚJ BELÉPŐK ÉS HELYÜK A 2018-AS TOP 50-BEN

A LEGTÖBB POZÍCIÓT NYERŐ VÁLLALKOZÁSOK

 

Gazdálkodó neve 2017-es 
pozíció

2018-as 
pozíció

nyert 
pozíció

Stadler Szolnok Vasúti 
Járműgyártó Kft. 23. 16. 7

Fortaco Zrt. 37. 30. 7

Palmi-Top 
Kereskedelmi Kft. 48. 41. 7

DRENIK Hungary Kft. 42. 37. 5

Präzi Hungaria Kft. 43. 38. 5

24. grafika
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A vasúti, kötöttpályás jármű gyártásával foglalko-
zó Stadler Szolnok Vasúti Járműgyártó Kft. nettó 
árbevételét 8,3 milliárd forinttal, közel kétharma-
dával növelte, amivel a 23-ról a 16. helyre lépett 
előre. A bővülés elsősorban exportból származott, 
ami a gazdálkodó teljes értékesítésének a döntő 
többségét teszi ki.
A bányászati, építőipari gépek gyártásában érdekelt 
Fortaco Zrt. árbevétele és exportja is ötödével halad-
ta meg a 2017-est. Az értékesítés 1,6 milliárd forintos 
növekedése 7 pozícióval javította a vállalat helyezését.
A Palmi-Top Kereskedelmi Kft. szintén 7 helyet lé-
pett előre az ötven legnagyobb értékesítő rangso-
rában. A gazdálkodó 2000-ben alakult, baromfi-
hús feldolgozásával, tartósításával foglalkozik.
Az 5 helyet javító, papírgyártásban tevékenykedő 
DRENIK Hungary Kft. 2015-ben alakult. A vállalat 
összes értékesítése közel negyedével, ezen belül 
exportja pedig 42,4 százalékkal nőtt. A külpiaci 
értékesítés növekedésének hatására a gazdálko-
dó exportja a teljes értékesítés kétharmadáról 
több mint háromnegyedére nőtt.
A fémfeldolgozási termék gyártásával foglalkozó Präzi 
Hungaria Kft. szintén 5 pozíciót javított a 2017-es he-
lyezéséhez képest. A gazdálkodó nettó árbevételének 
több mint háromnegyede külpiaci értékesítésből 
származott. A bevétel 29,0 százalékos növekedése is 
elsősorban az export bővülésének köszönhető.

A tavalyi 50-es listáról két feldolgozóipari, egy 
mezőgazdasági és egy kereskedelmi vállalat nem 
került be az idei kiadványba, az egyik feldolgo-
zóipari cég áttette a székhelyét más megyébe, a 
másik feldolgozóipari és a kereskedelemben ér-
dekelt társaság pedig növelte ugyan az értékesí-
tését, ennek ellenére nem érték el a kiemelt gaz-
dálkodók nettó árbevételi határát. Az agráripari 
vállalkozásnak csökkentek ugyan az eladásai, de 
még így is a második legnagyobb megyei értéke-
sítő a mezőgazdaságban.

Az elmúlt tíz évben jelentős változások mentek vég-
be a kiemelt körben. A 2009-es kiadványból 31 gaz-

VÁLTOZÁSOK A 2009-ES KIADVÁNYHOZ KÉPEST
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25. grafika

A 19 „új belépő” közül kettő 2008 második felében, 
öt pedig csak 2010-ben vagy azt követően alakult, így 
ők nem is szerepelhettek a tíz évvel ezelőtti rangsor-
ban. A tevékenységüket az 1990-es években kezdők 
közül öt társas vállalkozás nem képviseltette magát 
a korábbi kiadványban, míg a 2000-es évek elejétől 
2007-ig alakultak közül heten szerepelnek az idei 
TOP 50-ben. 
A kiesők közül három kivételével mindenki a feldol-
gozóiparban, illetve a kereskedelemben tevékenyke-
dett. Azok közül, akik a 2009-es kiadványban még 
nem szerepeltek, a döntő többség a feldolgozóipar-
ban működik. (26. grafika)
 

dálkodó idén is bekerült a megye 50 legnagyobb 
árbevételű társas vállalkozása közé, azonban kö-
zöttük is számottevő átrendeződések figyelhetőek 
meg. (25. grafika) 

CSERÉLŐDÉSEK A 2009-ES KIADVÁNYHOZ KÉPEST

 

A kiesők közül
1 a bányászat;
9 a feldolgozóipar;
7 a kereskedelem;
2 a szállítás, raktározás
ágakban végezte tevékenységét

A bekerülők közül
14 a feldolgozóipar;

1 a vízellátás;
1 az építőipar;

1 a kereskedelem;
2 a szállítás, raktározás

ágakban működik

26. grafika
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A 2009-es kiadványba még bekerülő, de a 2019-es-
ben már nem szereplő gazdálkodók közül idő köz-
ben hét felszámolás alá, egy végelszámolás alá 
került. Négyen más megyébe helyezték át a szék-
helyüket, de közülük hárman a 2018-as értékesí-
tésük alapján idén is szereplői lennének a megyei 
listának. Hét gazdálkodó továbbra is Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyében végzi a tevékenységét, 

azonban a 2018-as nettó árbevételük alapján nem 
kerültek be a TOP 50-be. (27. grafika) Közülük töb-
ben is rendszeres, visszatérő szereplői a kiadvány-
nak. A felszámolás alá került gazdálkodók közül 
egy személyszállítással foglalkozó társaság szer-
vezeti átalakulást követően valójában jelenleg is 
megtalálható a megye ötven legnagyobb értéke-
sítője között.
 

CSERÉLŐDÉSEK OKAI A 2009-ES KIADVÁNYHOZ KÉPEST

 

7 cég fel-
számolás 
alá került

1 cég 
végel-

számolás 
alá került

4 cég más 
megyébe 
tette át a 

székhelyét

7 cég az 
árbevétele 

alapján 
nem 

került be

19 
cserélődés 
10 év alatt

27. grafika
3. JÁRÁSONKÉNTI MEGOSZLÁS

A megyében található 9 járás között jelentős eltéré-
sek vannak. A legnagyobb gazdasági ereje a Szolnoki 
és a Jászberényi járásnak van. A bevallást benyújtó 
6 824 gazdálkodóból 2 798 társaság a Szolnoki já-
rásban, 1 112 társas vállalkozás a Jászberényi járásban 
működött, ami 41,0 százalékos, illetve 16,3 százalékos 
részesedésnek felelt meg. A Karcagi járásban 614, a 
Mezőtúriban 479 társaság működött. A Törökszent-
miklósi és a Kunszentmártoni járásban a bevallást 
benyújtók száma 467, illetve 416 darab volt. A Já-
szapáti járásban 368, a Tiszafürediben 356, a Kun-
hegyesiben pedig 214 társas vállalkozás nyújtott be 
társaságiadó-bevallást.

A megye gazdaságát nagymértékben meghatározó 
cégek döntő többsége a megye nyugati részén ta-
lálható Szolnoki és Jászberényi járásban koncentrá-
lódik.
A megye 50 legnagyobb árbevételű társas vállalko-
zásából 21 a Szolnoki járásban végzi tevékenységét. 
20 a Jászberényi, 3 a Karcagi, 2 2 a Jászapáti, illetve 
a Törökszentmiklósi járásban működik. A Kunhe-
gyesi és a Kunszentmártoni járásból 1 1 kiemelt gaz-
dálkodó került be az ötven legnagyobb cég közé. 
A Mezőtúri és a Tiszafüredi járásban az előző évhez 
hasonlóan nem található kiemelt társas vállalkozás. 
(28. grafika)

28. grafika
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A társas vállalkozások 0,7 százalékát kitevő, TOP 50 
körbe tartozó cégek 2018-ban összesen 1 757,3 milli-
árd forint nettó árbevételt realizáltak, mely a megyei 

összesnek a 71,9 százaléka. Az általuk foglalkoztatott 
28 805 fő a megye társas vállalkozásai által alkalma-
zottak 44,9 százalékát tette ki. (5. táblázat)

TOP 50 
vállalkozás

Jász-Nagykun-
Szolnok megye

TOP 50 
vállalkozás

Jász-Nagykun-
Szolnok megye

Jászapáti 29 118 68 860 42,3% 1 540 3 389 45,4%

Jászberényi 1 231 153 1 380 202 89,2% 13 835 20 450 67,7%

Karcagi 25 474 87 469 29,1% 581 4 378 13,3%

Kunhegyesi 8 245 24 433 33,7% 159 1 059 15,0%

Kunszentmártoni 9 081 53 430 17,0% 359 2 635 13,6%

Mezőtúri - 57 165 - - 3 446 -

Szolnoki 403 724 650 042 62,1% 11 305 24 032 47,0%

Tiszafüredi - 31 028 - - 1 493 -

Törökszentmiklósi 50 545 92 805 54,5% 1 026 3 244 31,6%

 Összesen 1 757 340 2 445 434 71,9% 28 805 64 126 44,9%

Részarány             
(TOP 50 /megye)

Részarány         
(TOP 50 /megye)

 A nettó árbevétel és a foglalkoztatottak számának járásonkénti alakulása 2018-ban

Járás megnevezése

Nettó árbevétel Foglalkoztatottak létszáma 

millió Ft fő

5. táblázat

Jászapáti járás

A megyei gazdálkodó szervezetek 5,3 százaléka, 0,7 
ezer darab és az egyéni vállalkozók 6,5 százaléka, 1,0 
ezer fő tevékenykedik a Jászapáti járásban. Az egyé-
ni vállalkozók az 58,8 százalékát teszik ki a teljes 
gazdálkodói körnek, ami a második legmagasabb 
arány a megyén belül. A járásban élő közel 2,3 ezer 
adószámos magánszemély a megyei összesnek a 
8,5 százaléka.
A kiemelt adónemekben az összes nettó befizetés 
55,1 százaléka Társadalombiztosítási Alapokat meg-
illető járulék, Nemzeti Foglalkoztatási Alapot meg-
illető járulék és egészségügyi hozzájárulás volt. Az 
általános forgalmi adó részesedése az összes nettó 
befizetésen belül 19,7 százalékot tett ki, ami a máso-
dik legmagasabb arány a járások között.
Az értékesítés nettó árbevételéhez viszonyítva a 
megyében a Jászapáti járás gazdálkodóinak a leg-
alacsonyabb a külpiaci aktivitása. A teljes értékesí-
tés 5,2 százaléka irányult külföldre. Az árbevétel 42,3 
százalékát a kiemelt vállalkozások adták. Az átlago-
san elért 226,5 millió forint összes értékesítés a ne-
gyedik legnagyobb, a 215,4 millió forint belföldi ér-

tékesítés pedig a második legnagyobb a megyében.
A foglalkoztatottak 5,3 százalékát, 3 389 főt a járás 
vállalkozásai alkalmazták. A dolgozók 45,4 százaléka 
a két kiemelt gazdálkodónál állt alkalmazásban. A 
legnagyobb munkaadó 1 395 főt foglalkoztatott, ami 
a teljes járás társas vállalkozásai által alkalmazottak 
több mint kétötöde.
A járásban 16 gazdálkodó összesen 39,7 millió forint 
társaságiadó-kedvezményt állított be a bevallásá-
ba, ami az összes megyei kedvezmény 2,3 száza-
léka volt. Kis- és középvállalkozások kamatkedvez-
ményét 8 vállalkozás vett igénybe, ami az ilyen 
kedvezményt érvényesítő megyei gazdálkodók 3,8 
százaléka, az általuk érvényesített kedvezmény ösz-
szege pedig a megyei összesnek az 6,5 százaléka 
volt. A fajlagos kedvezmény összege meghaladta 
az 1,0 millió forintot, ami a legmagasabb érték a 
megyében. Látvány-csapatsport támogatásáért 
járó kedvezményt 4 vállalkozás tüntetett fel a be-
vallásában 8,3 millió forint összegben. Előadó mű-
vészeti szervezet támogatására 6 gazdálkodó 23,0 
millió forintot ajánlott fel. 

Jászberényi járás

A gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók 15,4 
százaléka működik a Jászberényi járásban, ami a má-
sodik legnagyobb arány a megyében. A gazdálkodó 
szervezetek száma közel 2,0 ezer darab, az egyéni vál-
lalkozóké több mint 2,3 ezer fő, az adószámos magán-
személyeké pedig közel 3,8 ezer fő. 
A járásban működő vállalkozásokhoz köthető a megyei 

nettó adóbefizetés 37,1 százaléka a kiemelt adónemek-
ben. A személyi jövedelemadó és a járulékbefizetések 
több mint egynegyedét a járás gazdálkodói teljesítet-
ték, és a nettó áfa bevétel háromnegyede is itt képző-
dött. A járások közül a társasági adóbevétel itt volt a 
legmagasabb, 3,6 milliárd forintot tett ki, ami a teljes 
megyei teljesítés több mint fele. A Jászberényi járás 
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nettó befizetéseinek 42,4 százalékát a járulékok, több 
mint harmadát pedig az általános forgalmi adó adta. 
A megyei személyi jövedelemadó kiutalásoknak a ha-
toda, az általános forgalmi adó kiutalásoknak 38,1 szá-
zaléka és a társasági adó kiutalásoknak 45,9 százaléka 
köthető a járás gazdálkodóihoz.
A megye értékesítésének 56,4 százaléka, az export 
68,6 százaléka, illetve a belföldi eladások 44,6 száza-
léka ebben a járásban keletkezett. A teljes árbevétel 
89,2 százalékát a 20 toplistás gazdálkodó realizálta. A 
járás exportjának négyötödét két társaság produkálta. 
Egy vállalkozás átlagosan 586,8 millió forint belföldi és 
1 460,5 millió forint összes értékesítést bonyolított. A já-
rásban exportja 122 társaságnak volt, az egy gazdálko-
dóra jutó külpiaci árbevétel 6 782,5 millió forintot tett 
ki. Az értékesítés háromötöde export volt 2018-ban. 
Mind fajlagosan, mind összegében a Jászberényi járás 
vállalkozásai bonyolították a legnagyobb belföldi és 
külföldi értékesítést.
A megye társas vállalkozásai által foglalkoztatottak 31,9 
százalékát a Jászberényi járásban működő cégek alkal-
mazták, melyek közül öt a megye 10 legnagyobb fog-

lalkoztatója közé tartozik. A kiemelt társaságok a járási 
munkavállalók több mint kétharmadát foglalkoztat-
ták. A legnagyobb munkaadó 2 807 főnek biztosított 
munkalehetőséget. 
A második legnagyobb számban a Jászberényi járás 
vállalkozásai vettek igénybe adókedvezményeket. A 
kedvezményt érvényesítő 72 gazdálkodó a megyei ösz-
szesnek a 22,2 százaléka, az általuk felhasznált 710,5 mil-
lió forint kedvezmény pedig a 41,8 százaléka volt. Kis- és 
középvállalkozások kamatkedvezményét 36 társaság 
vett igénybe 28,1 millió forint összegben. A társasági-
adó-bevallásában látvány-csapatsportokat 25 gazdálko-
dó támogatott, akik összesen 154,6 millió forint adóked-
vezményt érvényesítettek. Előadó művészeti szervezet 
támogatására 12 gazdálkodó összesen 177,7 millió forin-
tot ajánlott fel. Az ilyen címen érvényesített 14,8 millió 
forintos fajlagos kedvezmény ebben a járásban volt a 
legmagasabb. A megyében igénybe vett fejlesztési adó-
kedvezmény 40,0 százaléka a járás három gazdálko-
dójához köthető. Energiahatékonysági célokat szolgáló 
beruházás adókedvezményének lehetőségével szintén 
három vállalkozás élt 12,6 millió forint összegben. 

Karcagi járás

A harmadik legnagyobb arányban, 9,8 százalékban 
a Karcagi járásban tevékenykednek vállalkozások a 
megyén belül, számuk közel 2,8 ezer. A gazdálkodó 
szervezetek 9,4 százalékának és az egyéni vállalkozók 
tizedének van ebben a járásban a székhelye. Az adó-
számos magánszemélyek 11,7 százaléka, 3,1 ezer fő él 
ebben a járásban.
A járás gazdálkodói a harmadik legnagyobb mérték-
ben járultak hozzá a megye nettó adóbefizetéseihez. 
Részesedésük a megyei adóbevételekből 7,5 száza-
lékos volt. A kiemelt adónemekben az összes nettó 
befizetés közel kétharmada Társadalombiztosítási 
Alapokat megillető járulékból, Nemzeti Foglalkozta-
tási Alapot megillető járulékból és egészségügyi hoz-
zájárulásból származott.
A járás társas vállalkozásai 87,5 milliárd forint nettó 
árbevételt realizáltak, ami a negyedik legnagyobb a 

megyében. Az értékesítés több mint negyede kül-
földre irányult. A nettó árbevétel 29,1 százalékát a ki-
emelt három vállalkozás realizálta. A belföldi értéke-
sítés 14,0 százalékkal nőtt, ami a legmagasabb arány 
a megyében. A járásban egy vállalkozás átlagosan 
122,8 millió forint belföldi, 450,6 millió forint export 
és 164,7 millió forint összes értékesítést bonyolított.
A járás vállalkozásainál állt alkalmazásban a harma-
dik legtöbb megyei munkavállaló. A legnagyobb fog-
lalkoztató 301 főt alkalmazott. 
A járásból 17 gazdálkodó érvényesített adókedvez-
ményt a bevallásában. Látvány-csapatsportokat há-
rom társaság támogatott összesen 10,9 millió forint-
tal. Kis- és középvállalkozások kamatkedvezményét 
14 vállalkozás vett igénybe átlagosan 828,1 ezer forint 
összegben, ami a harmadik legnagyobb a megye já-
rásai között.

Kunhegyesi járás

A gazdálkodó szervezetek és az egyéni vállalkozók 
száma több mint 0,4 ezer darab, illetve több mint 
0,5 ezer fő a járásban. Együttes részesedésük a teljes 
megyei gazdálkodói létszámon belül 3,4 százalékos. 
A vállalkozásokhoz hasonlóan az adószámos ma-
gánszemélyek száma is ebben a járásban a legala-
csonyabb, 1,4 ezer fő, ami a megyei összesnek az 5,3 
százaléka.
A megyében a személyi jövedelemadó, a társasági 
adó, az általános forgalmi adó és a járulék befizeté-
sekhez a Kunhegyesi járás vállalkozásai járultak hoz-
zá a legkisebb mértékben. Az összes kiemelt adó-
nemen teljesített befizetés 1,5 százaléka származott 
tőlük. A járás gazdálkodóinak nettó általános forgal-
mi adója negatív előjelű volt.

A járás vállalkozásai együttesen 24,4 milliárd forint 
nettó árbevételt értek el, 5,6 százalékkal többet, mint 
egy évvel korábban. Az értékesítés 6,9 százaléka irá-
nyult külföldi piacokra, ami a második legalacso-
nyabb arány a megyében annak ellenére, hogy több 
mint duplájára nőtt egy év alatt. A járás egyetlen ki-
emelt gazdálkodója jelentős mértékben járult hozzá 
a járás nettó árbevételéhez, annak több mint egy-
harmadát, exportjának 94,2 százalékát teljesítette. 
Az egy vállalkozásra jutó nettó árbevétel 138,8 millió 
forint volt. 
A megye munkavállalóinak létszáma ebben a járás-
ban a legalacsonyabb, 1 059 fő, melynek 15,0 százalé-
kát a kiemelt gazdálkodó foglalkoztatta, így ez a cég 
a legnagyobb munkáltató is a járásban. 
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A megye gazdálkodói által a társaságiadó-bevallá-
sokba beállított adókedvezmények 0,8 százalékát a 
járás 13 vállalkozása vette igénybe. A 13,4 millió forint 

összes kedvezményen belül 62,9 százalékot tett ki a 
kis- és középvállalkozások kamatkedvezménye, ami 
a második legmagasabb arány a megyében.
 

Kunszentmártoni járás

A gazdálkodó szervezetek 6,8 százaléka, közel 0,9 
ezer darab és az egyéni vállalkozók 7,3 százaléka, 
több mint 1,1 ezer fő itt tevékenykedik. A járásban 
közel háromszor annyi adószámos magánszemély 
él, mint egyéni vállalkozó, ami a legmagasabb arány 
a megyén belül. 
A megye kiemelt nettó adóbevételének 3,8 százalé-
kát teljesítették a járás gazdálkodói, ami a hatodik 
legnagyobb arány a kilenc járás között. A nettó befi-
zetés közel egynegyede személyi jövedelemadóból, 
56,5 százaléka pedig járulékokból származott.
A járás 53,4 milliárd forint nettó árbevételének közel 
négyötödét a belföldi értékesítés tette ki. A kiemelt 
gazdálkodó realizálta az összes eladás 17,0 százalé-
kát. Egy vállalkozás átlagosan 126,5 millió forint bel-
földi, 444,4 millió forint export és 159,5 millió forint 
összes eladást bonyolított le. A megye járásai közül 

ez volt az egyetlen, amelyben csökkent a belföldi 
értékesítés és a nettó árbevétel 2018-ban.
A 2 635 fő munkavállaló 13,6 százalékát a kiemelt 
vállalat alkalmazta. A legnagyobb munkaadó 359 
főnek biztosított munkalehetőséget. Ebben a járás-
ban csökkent a legnagyobb arányban, több mint 
egyhatodával a dolgozói létszám, amiben jelentős 
szerepe volt a takarékszövetkezeti rendszer átalaku-
lásának.
A járásban 19 gazdálkodó összesen 30,8 millió fo-
rint adókedvezményt érvényesített a bevallásában, 
melynek 83,1 százaléka látvány-csapatsportok tá-
mogatásához kapcsolódott. A kedvezményeket 
érvényesítő megyei vállalkozások 5,9 százalékának 
van a járásban a székhelye. Kis- és középvállalkozá-
sok adókedvezményét 12 vállalkozás érvényesített 
5,2 millió forint értékben.
 

Mezőtúri járás

Az összes megyei gazdálkodó 7,2 százalékának, 
több mint 2,0 ezer vállalkozásnak a járásban ta-
lálható a székhelye. A teljes gazdálkodói kör közel 
háromötöde egyéni vállalkozó, ami a legmagasabb 
arány a megye járásai között. Az adószámos magán-
személyek száma 2,3 ezer fő, ami közel kétszerese 
az egyéni vállalkozókénak.
A megyében a Mezőtúri járás gazdálkodóinak nettó 
általános forgalmi adója a második legalacsonyabb, 
előjele negatív volt 2018-ban. A járás nettó kiemelt 
adóbevételeinek 5,9 százaléka származott társasági 
adóból, ami a legmagasabb arány a megyében.
A Mezőtúri járás 2,3 százalékkal járult hozzá a me-
gye értékesítéséhez. Az egy vállalkozásra jutó összes 
eladás átlagosan 147,7 millió forintot, a belföldi ér-
tékesítés 128,7 millió forintot, az export 206,3 millió 
forintot tett ki.

A Mezőtúri járásban 3 446 főt, a megyei munkavál-
lalók 5,4 százalékát alkalmazták. Annak ellenére, 
hogy itt nem található kiemelt gazdálkodó, a járás-
ban dolgozik a negyedik legtöbb munkavállaló. A 
legnagyobb munkáltatónál 579 fő állt alkalmazás-
ban, ami a járási összesnek több mint egyhatoda.
A járás gazdálkodói az összes megyei adókedvez-
mény 2,4 százalékát vették igénybe, ami a har-
madik legnagyobb részesedés a járások között. 
A bevallásokba beállított összes kedvezmény 41,2 
millió forint volt. Kis- és középvállalkozások kamat-
kedvezménye címén 16 gazdálkodó csökkentette 
az adóját átlagosan 556,1 ezer forinttal. Fejlesztési 
kedvezményt egy vállalkozás vett igénybe 7,8 mil-
lió forint összegben. Az összes igénybe vett kedvez-
mény közel háromötöde látvány-csapatsportokhoz 
kapcsolódott. 

Szolnoki járás

A megyei gazdálkodók a legnagyobb arányban, 39,2 
százalékban a Szolnoki járásban találhatóak. A gaz-
dálkodó szervezetek 41,8 százaléka, közel 5,4 ezer 
darab és az egyéni vállalkozók 36,9 százaléka, 5,6 
ezer fő tevékenykedik itt. A gazdálkodó szervezetek 
az összes vállalkozás 49,0 százalékát teszik ki, ami a 
legmagasabb arány a megyében. Az adószámos ma-
gánszemélyek száma közel 6,9 ezer fő, ami a megyei 
összesnek több mint negyede.
A Szolnoki járás gazdálkodói járultak hozzá a máso-
dik legnagyobb mértékben a megye kiemelt nettó 
adóbevételeihez. Részesedésük az általános forgal-
mi adó befizetések esetében a megyei összesnek 
több mint egynegyede volt, a Társadalombiztosítási 

Alapokat megillető járulékokhoz, Nemzeti Foglalkoz-
tatási Alapot megillető járulékokhoz és egészségügyi 
hozzájáruláshoz, valamint a személyi jövedelemadó-
hoz való hozzájárulásuk pedig a megyei bevétel több 
mint kétötödét tette ki. A nettó társasági adó közel 
ötödét teljesítették a járás vállalkozásai.
A járás cégei együttes értékesítése 650,0 milliárd fo-
rintot tett ki, melynek 42,5 százaléka irányult külföl-
di piacokra. Az árbevétel több mint háromötödét a 
21 toplistás vállalkozás realizálta. A járás belföldi el-
adásainak 45,0 százalékát, export bevételének 85,2 
százalékát adták a kiemelt vállalkozások. Az export 
21,5 százalékkal, a belföldi értékesítés 3,2 százalékkal 
nőtt. A járásban egy gazdálkodó átlagosan 165,1 mil-
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lió forint belföldi, 1 502,5 millió forint export és 286,0 
millió forint összes értékesítést bonyolított le.
A megyei foglalkoztatottak 37,5 százalékát, 24 032 
főt a járás vállalkozásai alkalmazták, melyek közül 
négy a megye 10 legnagyobb foglalkoztatója közé 
tartozott. A járásban működő kiemelt társaságok a 
megyei munkavállalók 17,6 százalékát foglalkoztat-
ták. A legnagyobb munkaadó 2 160 főt alkalmazott.
A megyén belül a legnagyobb arányban a Szolno-
ki járásban vettek igénybe valamilyen adókedvez-
ményt. A kedvezményt érvényesítő 116 vállalkozás 
a megyei összesnek több mint a harmada volt. Az 
általuk érvényesített 799,8 millió forint az összes 

megyei kedvezmény közel felét tette ki. A társasá-
giadó-bevallásában látvány-csapatsportokat támo-
gató 30 gazdálkodó átlagosan 7,4 millió forint ked-
vezményben részesült, ami a legmagasabb érték a 
megyében. Ők vették igénybe az összes ilyen címen 
felhasznált kedvezmény közel felét. Kis- és középvál-
lalkozások kamatkedvezményét 83 vállalkozás ér-
vényesített, ami az ilyen kedvezményt igénybe vevő 
megyei gazdálkodók kétötöde, az általuk felhasz-
nált kedvezmény összege pedig a megyei összesnek 
több mint egyharmada volt. Fejlesztési kedvezményt 
2 vállalkozás érvényesített 498,8 millió forint összeg-
ben.

Tiszafüredi járás

A gazdálkodó szervezetek és az egyéni vállalkozók 
4,8 százaléka működik a Tiszafüredi járásban. Az 
adószámos magánszemélyek száma több mint 1,5 
ezer, az egyéni vállalkozóké közel 0,8 ezer fő, a gaz-
dálkodó szervezeteké 0,6 ezer darab.
A járás vállalkozásai járultak hozzá legkisebb mérték-
ben, 1,3 százalékkal a megye nettó adóbevételeihez. A 
teljes nettó befizetésen belül a járások között itt volt a 
legmagasabb a Társadalombiztosítási Alapokat megil-
lető járulékok, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megil-
lető járulékok és az egészségügyi hozzájárulás, valamint 
a személyi jövedelemadó aránya. A gazdálkodók nettó 
általános forgalmi adó befizetése negatív előjelű volt.
A járás nettó árbevétele 8,3 százalékkal nőtt, ami a 
negyedik legnagyobb arányú növekedés a megye 
járásai között. Az értékesítés több mint négyötöde 

belföldről származott. Egy vállalkozás átlagosan 91,5 
millió forint belföldi, 246,5 millió forint export és 110,0 
millió forint összes értékesítést bonyolított le az el-
múlt évben. A fajlagos export csak ebben a járásban 
csökkent, és itt volt a legalacsonyabb az egy vállalko-
zásra jutó belföldi forgalom.
A járás társaságai a megyei foglalkoztatottak 2,3 szá-
zalékát alkalmazták, ami a második legalacsonyabb 
a megyében. A legnagyobb munkáltatónál 83-an áll-
tak alkalmazásban.
A Tiszafüredi járásban 21 gazdálkodó érvényesített 
adókedvezményeket. Az általuk igénybe vett 7,6 mil-
lió forint kedvezmény a legalacsonyabb volt a megye 
járásai között. Kis- és középvállalkozások kedvezmé-
nye címén 17 gazdálkodó csökkentette az adóját át-
lagosan 390,5 ezer forinttal.

Törökszentmiklósi járás

Az összes megyei vállalkozás 7,2 százalékának itt ta-
lálható a székhelye. A 0,9 ezer gazdálkodó szervezet 
mellett több mint 1,1 ezer egyéni vállalkozó tevékeny-
kedik a járásban. Az adószámos magánszemélyek 
száma meghaladja a 2,2 ezer főt.
A Törökszentmiklósi járás gazdálkodói teljesítették a 
negyedik legtöbb nettó befizetést a kiemelt adóne-
mekre. A teljes bevétel közel egynegyede személyi 
jövedelemadóból, közel háromötöde pedig járulé-
kokból és egészségügyi hozzájárulásból származott.
A gazdálkodók együttesen 92,8 milliárd forint érték-
ben értékesítettek, melynek több mint fele külföldi 
piacokra irányult. Az export harmadával az összes 
értékesítés pedig közel ötödével nőtt. A járás árbevé-
telének 54,5 százalékát, exportjának 92,8 százalékát 
a kiemelt gazdálkodók teljesítették. Nekik köszönhe-

tően ez a járás realizálta az összes export 4,1 száza-
lékát, ami a harmadik legnagyobb részarány a me-
gyében. Az egy vállalkozásra jutó külpiaci értékesítés 
a második legmagasabb, 1 561,7 millió forint volt. Az 
összes eladás átlagosan 235,5 millió forintot, az ösz-
szes belföldi értékesítés 109,8 millió forintot tett ki.
A járás munkavállalóinak létszáma 3 244 fő volt, ami 
10,4 százalékkal haladta meg az előző évit. Az összes 
dolgozó közel egyötödét az egyik kiemelt társaság 
foglalkoztatta. 
A járásban összesen 23 gazdálkodó vett igénybe va-
lamilyen adókedvezményt összesen 29,1 millió forint 
értékben. Az összes adókedvezmény több mint felét 
látvány-csapatsportok támogatása címen érvényesí-
tették. Kis- és középvállalkozások kamatkedvezmé-
nyét 13 gazdálkodó vett igénybe.

4. SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDASÁGA

A társas vállalkozások adják a teljes gazdálkodói 
kör 51,1 százalékát, számuk 4,2 ezer. A Szolnoki járás 
gazdálkodóinak közel háromnegyedét teszik ki a 
Szolnok városában működők. A megyében bejegy-
zett társas vállalkozások közel harmada és az egyéni 
vállalkozók több mint negyede rendelkezik szolnoki 

székhellyel. A Szolnoki járást tekintve az arány 77,7 
százalék, illetve 71,3 százalék. A gazdálkodók számát 
nézve mind a társas vállalkozások, mind az egyéni 
vállalkozók tekintetében elmondható, hogy Szolnok 
Megyei Jogú Város egymaga megelőzi a megye vala-
mennyi járását, beleértve a Szolnoki járásban találha-
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tó, de nem szolnoki vállalkozásokat is. Az adószámos 
magánszemélyek száma ezzel szemben alacsony, 
kevesebb mint 0,2 ezer fő, ami mindössze 2,5 száza-
léka a járási összesnek.
A megyeszékhely gazdálkodói összesen több nettó 
adóbefizetést teljesítettek, mint a Szolnoki és Jász-
berényi járáson kívül bármelyik másik. A megyei befi-
zetések 30,8 százaléka és a kiutalások 17,6 százaléka 
köthető a megyeszékhely vállalkozásaihoz. A Szolno-
ki járáson belül a befizetésekhez 87,1 százalékkal, a 
nettó bevételekhez pedig 99,5 százalékkal járultak 
hozzá, a kiutalások fele volt hozzájuk köthető 2018-
ban. A város gazdálkodóitól származott az összes ki-
emelt adónem nettó bevételének több mint egyhar-
mada a megyében.
A megyeszékhely vállalkozásai fizették be a megyei 
társasági adó ötödét, a kiutalásoknak pedig több 
mint az egyharmada köthető hozzájuk. Személyi jöve-
delemadóban a város hozzájárulása a megye, illetve a 
járás nettó adóbefizetéséhez 35,8 százalék, illetve 87,5 
százalék volt. Hasonló részarányt tudhatott magának 
a megyeszékhely a Társadalombiztosítási Alapokat 
megillető járulékok, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot 
megillető járulékok és az egészségügyi hozzájárulás 
tekintetében is. A járás nettó befizetéseinek a 87,9 
százalékát teljesítették a város vállalkozásai. A szolnoki 
székhelyű gazdálkodókhoz köthető a megyében befi-
zetett általános forgalmi adó közel egynegyede és a 
kiutalt adó 16,4 százaléka, amivel a megyeszékhely 
részesedése a megyei nettó áfa befizetésekből 35,8 
százalékos volt. A Szolnoki járáshoz viszonyítva a város 
hozzájárulása az áfa befizetésekhez 86,5 százalékos, a 
kiutalásokhoz 47,1 százalékos volt 2018-ban. 
A megyeszékhely vállalkozásai nélkül a járás gazdál-
kodói által teljesített nettó általános forgalmi adó ne-
gatív előjelű volt.

A megyében beadott társaságiadó-bevallások kö-
zel egyharmadát szolnoki székhelyű cégek nyújtot-
ták be. A megyeszékhely vállalkozásai 489,3 milli-
árd forint nettó árbevételt realizáltak 2018-ban, 
ami a megyei összesnek az egyötöde, a járásinak 
a háromnegyede volt. A fajlagos árbevétel 277,5 
millió forintot tett ki, közel megegyezett a járásival, 
és 35,8 millió forinttal haladta meg a 2017-es szin-
tet. Külpiaci értékesítése 145 cégnek volt összesen 
163,3 milliárd forint értékben. A megyei kivitel 13,5 
százalékát, a járásinak a háromötödét teljesítették 
a szolnoki gazdálkodók. Az egy vállalkozásra jutó 
átlagos export árbevétel 1 126,4 millió forint volt, 
harmadával több, mint egy évvel korábban. A teljes 
értékesítés kétharmada, 326,0 milliárd forint bel-
földön valósult meg. A fajlagos belföldi árbevétel 
201,5 millió forint volt, 36,4 millió forinttal haladta 
meg a járási átlagot.
A város társas vállalkozásai együttesen 19 783 mun-
kavállalót alkalmaztak. A megyében közel minden 
harmadik dolgozónak szolnoki székhelyű cég volt a 
munkáltatója. A Szolnoki járást tekintve ugyanez az 
arány 82,3 százalék volt.
A társaságiadó-bevallásokban 94 szolnoki székhe-
lyű gazdálkodó érvényesített valamilyen adóked-
vezményt összesen 765,4 millió forint értékben. A 
gazdálkodók 71,3 százaléka csökkentette az adóját 
kis- és középvállalkozások kamatkedvezménye cí-
mén összesen 29,1 millió forinttal. A társaságiadó-be-
vallásában 25 gazdálkodó együttesen 210,0 millió 
forint kedvezményben részesült látvány-csapatspor-
tok támogatása miatt. Az ilyen címen igénybe vett 
kedvezmény 44,9 százalékát ők érvényesítették a 
megyében. A járás mindkét olyan vállalkozása, amely 
fejlesztési kedvezményben részesült, szolnoki szék-
helyű volt.

5. GAZDASÁGI MUTATÓK ELEMZÉSE

Értékesítés nettó árbevétele

Az 50 legnagyobb árbevételű társas vállalkozás ér-
tékesítése adta a megyei árbevétel 71,9 százalékát. A 
kiemelt társaságok forgalma 3,1 százalékkal, a megye 
összes társas vállalkozásáé pedig 3,6 százalékkal nőtt. 
A toplistás cégek 52,2 milliárd forintos növekedésé-
ből 25,3 milliárd forint a megye harmadik legmaga-
sabb nettó árbevételt elérő gazdálkodójához köthe-
tő. (6. táblázat)

2017. év 2018. év Eltérés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2 361 477 2 445 434 83 957 103,6%

TOP 50 vállalkozás 1 705 116 1 757 340 52 224 103,1%

Részarány (TOP 50/megye) 72,2% 71,9% 62,2% -

Nettó árbevétel Index
millió Ft

6. táblázat

A toplistás vállalkozások közül 39 együttesen 
125,5 milliárd forinttal növelte értékesítését 2017-
hez képest, 11 gazdálkodó pedig összesen 73,3 
milliárd forinttal kevesebb nettó árbevételt rea-
lizált.
A megye gazdálkodói közül 2 539-en a szolgál-
tató szektorban működtek, ami a vizsgált társas 
vállalkozások közel kétötöde volt. A második leg-
nagyobb számban a kereskedelmi cégek vannak 
jelen a megyében. A nemzetgazdasági ág 1 555 
gazdálkodójából 10 került be az 50 legnagyobb 
árbevételű társaság közé. A kiemelt cégek közül 
legtöbben, 33-an a feldolgozóiparhoz tartoztak. 
Az előző évhez hasonlóan 2018-ban sem került 
be bányászatban, villamosenergia-iparban, ven-
déglátásban, szolgáltatásban érdekelt gazdálko-
dó a kiemelt társaságok közé. (7. táblázat)
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TOP 50 Megye

Mezőgazdaság 1 515 0,2%

Bányászat - 9 -

Feldolgozóipar 33 771 4,3%

Villamosenergia-ipar - 24 -
Vízellátás 1 39 2,6%

Építőipar 3 787 0,4%

Kereskedelem 10 1 555 0,6%

Szállítás, raktározás 2 291 0,7%

Vendéglátás - 294 -

Szolgáltatás - 2 539 -
Összesen 50 6 824 0,7%

darab
Nemzetgazdasági ág

Vállalkozások számának alakulása
nemzetgazdasági áganként 2018-ban

Részarány

7. táblázat

Az 50 legjelentősebb vállalkozás nettó árbevétele a 
feldolgozóiparban, a vízellátásban és a kereskede-
lemben meghaladta az előző évit. (8. táblázat)

2017. év 2018. év 2017. év 2018. év

Mezőgazdaság 7 791 6 276 80,6% 114 520 113 592 99,2% 6,8% 5,5%

Bányászat - - - 4 950 6 329 127,9% - -
Feldolgozóipar 1 450 227 1 480 112 102,1% 1 620 540 1 647 899 101,7% 89,5% 89,8%

Villamosenergia-ipar - - - 42 202 481,0% - -
Vízellátás 11 132 11 519 103,5% 29 388 28 339 96,4% 37,9% 40,6%

Építőipar 36 773 34 983 95,1% 88 590 95 466 107,8% 41,5% 36,6%

Kereskedelem 176 609 202 277 114,5% 365 374 412 228 112,8% 48,3% 49,1%

Szállítás, raktározás 22 584 22 173 98,2% 57 787 58 745 101,7% 39,1% 37,7%

Vendéglátás - - - 11 918 12 563 105,4% - -
Szolgáltatás - - - 68 368 70 071 102,5% - -
Összesen 1 705 116 1 757 340 103,1% 2 361 477 2 445 434 103,6% 72,2% 71,9%

Értékesítés nettó árbevételének alakulása nemzetgazdasági áganként

Nemzetgazdasági ág

TOP 50 vállalkozás Jász-Nagykun-Szolnok megye Részarány            
(TOP 50/megye)

Index Index 2017. év 2018. év
millió Ft millió Ft

8. táblázat

A mezőgazdaságban érdekelt toplistás cég árbevé-
tele közel ötödével csökkent, szemben a nemzetgaz-
dasági ág stagnálásával.

A feldolgozóipar kiemelt gazdálkodói a TOP 50 kör 
együttes árbevételének 84,2 százalékát adták 2018-
ban. A szektor toplistás vállalkozásainak árbevétele 
2,1 százalékkal nőtt, amivel részesedésük 89,8 száza-
lékos a nemzetgazdasági ágon belül. 

A vízellátás kiemelt gazdálkodójának árbevétele 3,5 
százalékkal nőtt, míg a teljes szektor értékesítése 3,6 
százalékkal elmaradt a 2017-estől.
Az építőiparban érdekelt három toplistás cég árbe-
vétele 4,9 százalékkal csökkent a nemzetgazdasági 
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ág 7,8 százalékos növekedése mellett, így részesedé-
sük 36,6 százalékra változott.
A kereskedelem kiemelt vállalkozásai a teljes szektor 
bővülését meghaladó, 14,5 százalékos nettó árbevé-
tel növekedést realizáltak, amivel a nemzetgazdasá-
gi ág árbevételéhez 49,1 százalékkal járultak hozzá.
A szállítás, raktározási szektor kiemelt társaságainak 
nettó árbevétele 1,8 százalékkal maradt el az előző 

évitől a teljes nemzetgazdasági ág 1,7 százalékos nö-
vekedése mellett, amivel a részesedésük 37,7 száza-
lékra csökkent a szektor árbevételén belül.

A Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. a mezőgazda-
ság legnagyobb vállalkozásaként a szektor teljes ér-
tékesítésének 5,5 százalékát realizálta a megyében. 
(9. táblázat) 

Az Agrosprint Mezőgazdasági és Ipari Termékforgal-
mazó Zrt. érte el az élelmiszeripar árbevételének 14,6 
százalékát, amivel az ágazat legnagyobb értékesítője 
volt.
A textil-, bőripar legnagyobb árbevételű gazdálkodó-
ja 2018-ban is az Eagle Ottawa Hungary Bőrgyártó 
és Kereskedő Kft. volt. A társaság realizálta az egész 
iparág eladásainak közel kétharmadát. 
A falemezgyártással foglalkozó Derula Gyártó és Ke-
reskedelmi Kft. könyvelte el a megyei fa-, papíripar 
árbevételének közel egyharmadát, amivel az ágazat 
legnagyobb értékesítője lett.
A műanyag-alapanyag gyártásával foglalkozó Sam-
yang EP Magyarország Kft. adta a vegyi-, gumiipar 
árbevételének több mint egyötödét.
A gépgyártásban tevékenykedik a megye legna-
gyobb értékesítője, a Samsung Electronics Magyar 
Zrt. A gazdálkodó könyvelte el az ágazat értékesíté-
sének 52,2 százalékát.
A vízellátás árbevételének 40,6 százaléka egy gazdál-
kodónál, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-nél 
realizálódott. 

Az építőipar forgalmának közel negyede keletkezett 
a vasútépítéssel foglalkozó MÁV FKG Felépítmény-
karbantartó és Gépjavító Kft.-nél.
A Tisza-Coop Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-
nél keletkezett a kereskedelmi szektor értékesítésé-
nek több mint tizede. 
A KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. könyvelte el a szállítás, raktározás nettó 
árbevételének több mint negyedét.

A tíz legmagasabb nettó árbevételt elérő gazdálko-
dó együttes értékesítése 1 282,5 milliárd forint volt, 
ami a megyei eladások 52,4 százalékát jelentette. A 
tíz cégből hat a feldolgozóiparban, négy a kereske-
delemben tevékenykedik. (10. táblázat)
A megye legnagyobb értékesítője változatlanul a 
Samsung Electronics Magyar Zrt., amely 660,0 mil-
liárd forint nettó árbevételt ért el. A gazdálkodó bo-
nyolította a megye értékesítésének 27,0 százalékát.
A második helyezett Electrolux Lehel Hűtőgépgyár 
Kft. 221,6 milliárd forint forgalmat realizált, ami a tel-
jes megyei értékesítés 9,1 százaléka volt.

Gazdálkodó 
nettó 

árbevétele

Megyei nettó 
árbevétel

Mezőgazdaság Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. 6 276 113 592 5,5% 45.

Bányászat 6 329

Feldolgozóipar 1 647 899

 - Élelmiszeripar Agrosprint Mezőgazdasági és Ipari Termékforgalmazó Zrt. 11 395 78 208 14,6% 25.

 - Textil-, bőripar Eagle Ottawa Hungary Bőrgyártó és Kereskedő Kft. 53 413 82 287 64,9% 5.

 - Fa-, papíripar Derula Gyártó és Kereskedelmi Kft. 9 692 33 254 29,1% 29.

 - Vegyi-, gumiipar Samyang EP Magyarország Kft. 16 604 80 138 20,7% 18.

 - Gépgyártás Samsung Electronics Magyar Zrt. 659 989 1 265 322 52,2% 1.

 - Egyéb feldolgozóipar Nem nyilvános - 108 690 - -

Villamosenergia-ipar 202

Vízellátás Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 11 519 28 339 40,6% 24.

Építőipar MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 22 842 95 466 23,9% 14.

Kereskedelem Tisza-Coop Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 42 490 412 228 10,3% 6.

Szállítás, raktározás KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 15 207 58 745 25,9% 21.

Vendéglátás 12 563

Szolgáltatás 70 071

Nemzetgazdasági ágak vezető vállalkozásainak részesedése a 2018-as megyei árbevételből

Nemzetgazdasági ág Gazdálkodó neve Rész-
arány

Helye a 
TOP 50-

ben
millió Ft

9. táblázat
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A két helyet javító Accell Hunland Kerékpárgyártó és 
Értékesítő Kft. 43,9 százalékkal növelte az értékesíté-
sét, amivel a megye harmadik legnagyobb értékesí-
tője lett. A vállalkozás eladásai szinte teljes egészé-
ben külföldi piacokra irányultak.
A Jász-Plasztik Kft. 82,8 milliárd forintos árbevétele 

12,7 százalékkal haladta meg a 2017-est. A növekedés 
közel háromötödét az export, kétötödét a belföldi ér-
tékesítés bővülése tette ki. 
Az Eagle Ottawa Hungary Bőrgyártó és Kereskedő 
Kft. 53,4 milliárd forint nettó árbevételt ért el, ami 
döntő részben kivitelből származott.

2017. év 2018. év

1. 1. Samsung Electronics Magyar Zrt. 694 761 659 989 95,0%

2. 2. Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. 243 668 221 552 90,9%

3. 5. Accell Hunland Kerékpárgyártó és Értékesítő Kft. 57 547 82 829 143,9%

4. 3. Jász-Plasztik Kft.             73 428 82 775 112,7%

5. 4. Eagle Ottawa Hungary Bőrgyártó és Kereskedő Kft. 60 476 53 413 88,3%

6. 6. Tisza-Coop Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 38 599 42 490 110,1%

7. 7. Claas Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó Kft. 35 752 41 879 117,1%

8. 8. Szatmári Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 31 431 36 515 116,2%

9. 10. Jász-Plasztik Autócentrum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 25 694 32 144 125,1%

10. 9. Coop Szolnok Kereskedelmi Zrt. 27 090 28 910 106,7%

A legmagasabb nettó árbevételt elérő vállalkozások

Sorrend

Gazdálkodó neve

Értékesítés nettó 
árbevétele

Index
2018. év 2017. év

millió Ft

10. táblázat

A kizárólag belföldön értékesítő Tisza-Coop Nagyke-
reskedelmi és Szolgáltató Zrt. 10,1 százalékkal ért el 
nagyobb nettó árbevételt, mint 2017-ben.
A Claas Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó Kft. 41,9 
milliárd forintos árbevétele 17,1 százalékkal haladta 
meg az előző évit, amivel őrzi hetedik helyét a nettó 
árbevétel szerinti rangsorban. A gazdálkodó bevétele 
szinte teljesen exportból származott.

A Szatmári Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. árbevé-
tele 16,2 százalékkal 36,5 milliárd forintra nőtt. 
Egy helyet előrelépve kilencedik a Jász-Plasztik Autó-
centrum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mely több 
mint negyedével növelte értékesítését.
A Coop Szolnok Kereskedelmi Zrt. nettó árbevétele 
6,7 százalékkal haladta meg a 2017-est, amivel a me-
gye tizedik legnagyobb értékesítője.

Export árbevétel

Az 50 kiemelt gazdálkodóból 43 értékesített exportra 
2018-ban. A teljes megyei kivitel 92,2 százalékát ők bo-
nyolították, együttesen 1 111,9 milliárd forint értékben, 
mely 0,4 százalékkal maradt el a 2017-es szinttől. A me-
gye értékesítésének kevesebb mint fele irányult külföld-
re, a kiemelt vállalkozások tekintetében ez az arány ma-
gasabb, az árbevételük közel kétharmada származott 
exportból. A belföldre történő eladások 52,1 százaléka 
köthető a TOP 50 vállalkozásokhoz. A kiemelt gazdál-
kodók belföldi értékesítése 645,4 milliárd forint volt, ami 
9,6 százalékkal haladta meg az előző évit. (29. grafika)
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29. grafika

Adózás előtti eredmény

A megye 50 legjelentősebb vállalkozása 66,4 mil-
liárd forinttal járult hozzá a megye adózás előtti 
eredményéhez, ez 54,8 százalékos részesedést je-
lent. A kiemelt vállalkozások adózás előtti eredmé-
nye több mint felével, míg a megye összes gazdál-
kodójának együttes eredménye közel kétötödével 
csökkent. (11. táblázat)

2017. év 2018. év Eltérés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Jász-Nagykun-Szolnok megye 200 897 121 190 -79 707 60,3%

TOP 50 vállalkozás 142 799 66 369 -76 430 46,5%

Részarány (TOP 50/megye) 71,1% 54,8% 95,9% -

Adózás előtti eredmény Index
millió Ft

11. táblázat
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2017. év 2018. év 2017. év 2018. év
Megye 212 111 137 856 Megye 11 214 16 666 65,0% 148,6%
TOP 50 146 803 74 718 TOP 50 4 004 8 349 50,9% 208,5%

69,2% 54,2% 35,7% 50,1%
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A TOP 50-es körben 23 vállalkozásnak összesen 24,5 
milliárd forinttal növekedett az adózás előtti ered-
ménye 2018-ban. Csökkenés 27 gazdálkodó eseté-
ben következett be, együttesen 100,9 milliárd forint 
összegben. A kiemelt társaságokon kívüli gazdálko-
dók adózás előtti eredménye, 5,6 százalékkal maradt 
el az egy évvel korábbitól.
A kiemelt cégek közül 40 működött nyereségesen. 
Együttesen 74,7 milliárd forint adózás előtti nyeresé-

get realizáltak, ami a megyei nyereség 54,2 százalé-
ka volt. Veszteséget 10 toplistás vállalkozás mutatott 
ki 8,3 milliárd forint értékben. A megyei veszteség 
fele képződött náluk. A TOP 50 vállalkozás nyeresé-
ge közel felére csökkent, vesztesége több mint két-
szeresére nőtt. A megye összes gazdálkodója együt-
tesen 35,0 százalékkal kevesebb nyereséget és közel 
felével több veszteséget mutatott ki, mint 2017-ben. 
(30. grafika)
 

NYERESÉG
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(millió Ft)

30. grafika
Foglalkoztatottak száma

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei munkavállalók 44,9 
százalékát a kiemelt cégek foglalkoztatták. Az előző 
évhez képest 579 fővel több munkavállaló állt alkal-
mazásban náluk, ami 2,1 százalékos növekedésnek 
felelt meg. (12. táblázat)

2017. év 2018. év Eltérés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Jász-Nagykun-Szolnok megye 64 784 64 126 -658 99,0%

TOP 50 vállalkozás 28 226 28 805 579 102,1%

Részarány (TOP 50/megye) 43,6% 44,9% - -

Foglalkoztatottak létszáma Index
fő

12. táblázat

Az 50 kiemelt vállalkozás közül 28 társaság együtte-
sen 1 294 fővel növelte dolgozói számát, egy vállalko-
zás éves átlaglétszáma nem változott, míg 21 cég ösz-
szességében 715 fős létszámcsökkentést hajtott végre. 
A legjelentősebb, 186 fős növekedés, egy akkumulá-
tor, szárazelem gyártásával foglalkozó vállalkozásnál 
történt. Egy táskafélék, szíjazat gyártásával foglalkozó 
társaságnál 270 fős csökkenés következett be.
A megye 50 legjelentősebb vállalkozásának dolgozói 
létszáma a nemzetgazdasági ágak közül a mezőgaz-
daságban és az építőiparban csökkent, a feldolgozó-
iparban, vízellátásban, a kereskedelemben és a szál-
lítás, raktározás ágakban meghaladta az előző évit. 
(13. táblázat)

Az ötven vállalkozásból tíz társaság 1 000 főt meg-
haladó, négy gazdálkodó pedig 500 és 1 000 fő 
közötti munkavállalót foglalkoztatott. A tíz gazdál-
kodó alkalmazta a kiemelt kör dolgozóinak közel 
kétharmadát. 
A mezőgazdaságban tevékenykedő kiemelt tár-
saság a szektor munkavállalóinak a 3,2 százalékát 
foglalkoztatta, ami közel megegyezett az előző évi 
részesedéssel. 
Mind a kiemelt körben, mind a teljes megyében a 
feldolgozóipar biztosította a legtöbb munkahelyet. 
A 33 toplistás gazdálkodó a megyei feldolgozóipar 
dolgozóinak 65,6 százalékát és a TOP 50-es kör dol-
gozóinak a 68,2 százalékát foglalkoztatta. 
A vízellátás kiemelt vállalkozásánál állt alkalmazás-
ban a teljes szektor munkavállalóinak közel háro-
mötöde.
Az építőipar toplistás vállalkozásainak átlagos állo-
mányi létszámában nem következett be jelentős 
változás, így továbbra is a szektor több mint egyhar-
madának biztosítanak munkalehetőséget.
A megye és a kiemelt kör második legnagyobb 
munkaadója változatlanul a kereskedelmi szektor. 
A 10 kiemelt társaság 5,4 százalékkal növelte az ál-
lományi létszámát, míg a teljes nemzetgazdasági 
ágban csökkenés következett be. 
A szállítás, raktározás kiemelt gazdálkodói 54,1 szá-
zalékról 56,2 százalékra növelték a részarányukat a 
foglalkoztatotti létszámban. 
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2017. év 2018. év 2017. év 2018. év

Mezőgazdaság 159 145 91,2% 4 728 4 466 94,5% 3,4% 3,2%

Bányászat - - - 219 256 116,9% - -
Feldolgozóipar 19 345 19 644 101,5% 30 083 29 959 99,6% 64,3% 65,6%

Villamosenergia-ipar - - - 2 6 300,0% - -
Vízellátás 1 394 1 428 102,4% 2 495 2 448 98,1% 55,9% 58,3%

Építőipar 1 694 1 649 97,3% 4 933 4 795 97,2% 34,3% 34,4%

Kereskedelem 3 433 3 619 105,4% 8 892 8 786 98,8% 38,6% 41,2%

Szállítás, raktározás 2 201 2 320 105,4% 4 067 4 126 101,5% 54,1% 56,2%

Vendéglátás - - - 1 540 1 414 91,8% - -
Szolgáltatás - - - 7 825 7 870 100,6% - -
Összesen 28 226 28 805 102,1% 64 784 64 126 99,0% 43,6% 44,9%

2017. év 2018. év
fő fő

Foglalkoztatottak számának alakulása nemzetgazdasági áganként

Nemzetgazdasági ág

Átlagos statisztikai állományi létszám

TOP 50 vállalkozás Jász-Nagykun-Szolnok megye Részarány                    
(TOP 50/megye)

Index Index

13. táblázat

A tíz legnagyobb foglalkoztató együttesen 18 986 em-
bernek biztosított munkát, ami az összes megyei foglal-
koztatott 29,6 százaléka volt. Közülük ötnél növekedett, 
ötnél pedig csökkent az átlagos statisztikai létszám. 

A munkaadók rangsorában öt társaság megőrizte az elő-
ző évi helyezését, két gazdálkodó egy helyet lépett előre. 
Egy vállalkozás két helyezést lépett vissza a rangsorban, 
kettő pedig helyet cserélt egymással. (14. táblázat)

2017. év 2018. év

1. 1. Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. 2 894 2 807 97,0% 2.

2. 2. Jász-Plasztik Kft.             2 792 2 732 97,9% 4.

3. 3. Rosenberger Magyarország Elektronikai Kft. 2 338 2 524 108,0% 13.

4. 5. KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2 034 2 160 106,2% 21.

5. 4. Eagle Ottawa Hungary Bőrgyártó és Kereskedő Kft. 2 212 1 942 87,8% 5.

6. 6. Samsung Electronics Magyar Zrt. 1 566 1 518 96,9% 1.

7. 8. Coop Szolnok Kereskedelmi Zrt. 1 429 1 430 100,1% 10.

8. 9. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 1 394 1 428 102,4% 24.

9. 7. MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 1 434 1 395 97,3% 14.

10. 10. Co-op Star Kereskedelmi Zrt. 895 1 050 117,3% 12.

2017. év
fő

A legnagyobb foglalkoztatók dolgozói létszáma

Sorrend

Gazdálkodó neve

Átlagos statisztikai 
állományi létszám

Index
Helye a 
TOP 50-

ben2018. év

14. táblázat

A megye legnagyobb foglalkoztatójaként az Electro-
lux Lehel Hűtőgépgyár Kft.-nél dolgozott az összes 
munkavállaló 4,4 százaléka, 2 807 fő.
A Jász-Plasztik Kft. 2 732 fős statisztikai létszámával 
továbbra is a második legnagyobb foglalkoztató a 
megyében.
A kiemelt cégek közül a Rosenberger Magyarország 

Elektronikai Kft. emelte a legnagyobb számban, 186 
fővel a foglalkoztatotti létszámát, amivel őrzi a har-
madik helyét a munkáltatók között. A gazdálkodó a 
gépgyártásban dolgozók 16,2 százalékának biztosí-
tott munkát.
A KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. átlagos állományi létszáma 126 fővel ha-
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ladta meg a 2017-est, amivel a negyedik legnagyobb 
foglalkoztatóvá lépett előre.
Az Eagle Ottawa Hungary Bőrgyártó és Kereskedő 
Kft. biztosított munkát a textil-, bőriparban dolgozók 
közel felének.
Átlagos statisztikai létszáma alapján továbbra is a ha-
todik helyen szerepel a Samsung Electronics Magyar 
Zrt. A gazdálkodó biztosított munkalehetőséget a 
megyei munkavállalók 2,4 százalékának. 
Egy helyet előrelépve a Coop Szolnok Kereske-
delmi Zrt. hetedik a legnagyobb foglalkozta-
tók rangsorában. A vállalkozás dolgozói létszá-
ma nem változott jelentősen, amivel továbbra is 

a kereskedelem legnagyobb munkáltatója volt.
Szintén egy pozíciót lépett előre a Tiszamenti Regioná-
lis Vízművek Zrt., melynek állományi létszáma 34 fővel 
nőtt 2018-ban. Ezzel a vízellátás munkavállalóinak kö-
zel háromötöde a társaságnál állt alkalmazásban.
Kilencedik helyezett a munkáltatói rangsorban a MÁV 
FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. Az épí-
tőiparban dolgozók 29,1 százaléka a társaság foglalkoz-
tatottja volt 2018-ban.
Az előző évit 17,3 százalékkal, 155 fővel meghaladó 
dolgozói létszámával a megye tizedik legnagyobb 
foglalkoztatója változatlanul a Co-op Star Kereske-
delmi Zrt. volt.

Mérlegfőösszeg

A toplistás vállalkozások együttes mérlegfőössze-
ge 1 250,6 milliárd forint volt, 5,6 százalékkal ma-
gasabb az előző évinél. A 2017-est meghaladóan a 
megyei összes eszközérték 63,5 százalékával ren-
delkeztek.
A kiemelt gazdálkodók eszköznövekedése 66,1 
milliárd forint volt, ami a teljes megyei bővülést 
négyötödével haladta meg. (15. táblázat)

2017. év 2018. év Eltérés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Jász-Nagykun-Szolnok megye 1 933 492 1 969 643 36 151 101,9%

TOP 50 vállalkozás 1 184 482 1 250 609 66 127 105,6%

Részarány (TOP 50/megye) 61,3% 63,5% 182,9% -

Mérlegfőösszeg Index
millió Ft

15. táblázat

A toplistás cégek közül 43-nak a mérlegfőösszege 
együttesen 90,0 milliárd forinttal nőtt 2018-ban. 
Ennek a növekedésnek a négyötöde egy gépipa-
ri és egy élelmiszeripari társasághoz kötődött. A 
csökkenést kimutató hét vállalkozás eszközállomá-
nya együttesen 23,9 milliárd forinttal maradt el az 
előző évitől, melyből 18,4 milliárd forint csökkenés 
egy gépgyártásban érdekelt gazdálkodónál jelent-
kezett.
A tíz legnagyobb eszközértékkel rendelkező tár-
saság együttes mérlegfőösszege 4,1 százalékkal 
haladta meg az előző évit. Együttesen a megyei 
eszközérték 46,3 százalékával rendelkeztek. Hét 
gazdálkodónál növekedés, háromnál csökkenés 
következett be 2018-ban. A tízes listán csak az 
első helyen nem történt változás az előző évhez 
képest. (16. táblázat)

2017. év 2018. év

1. 1. Samsung Electronics Magyar Zrt. 447 692 471 618 105,3% 1.

2. 3. Jász-Plasztik Kft.             98 637 104 668 106,1% 4.

3. 2. Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. 120 262 101 819 84,7% 2.

4. - KALL Ingredients Kereskedelmi Kft. 55 655 67 421 121,1% 33.

5. 4. Eagle Ottawa Hungary Bőrgyártó és Kereskedő Kft. 43 473 40 875 94,0% 5.

6. 5. Accell Hunland Kerékpárgyártó és Értékesítő Kft. 33 548 39 038 116,4% 3.

7. 6. Stadler Szolnok Vasúti Járműgyártó Kft. 24 781 28 695 115,8% 16.

8. 7. Carrier Magyarország Hűtőberendezéseket Forgalmazó és Gyártó Kft. 19 669 19 653 99,9% 11.

9. 14. Claas Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó Kft. 15 241 19 641 128,9% 7.

10. 8. KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 17 374 18 962 109,1% 21.

A legmagasabb mérlegfőösszegű vállalkozások

Sorrend

Gazdálkodó neve

Mérlegfőösszeg

Index
Helye a 
TOP 50-

ben2018. év 2017. év
millió Ft

16. táblázat

A Samsung Electronics Magyar Zrt.-nél következett be 
a legnagyobb, 23,9 milliárd forintos növekedés. A gaz-
dálkodó eszközeinek értéke 471,6 milliárd forint volt, 
5,3 százalékkal több, mint az előző évben. A megye 
mérlegfőösszegének közel negyedével rendelkezett.
Az előző évihez képest 6,1 százalékos növekedést kö-

vetően második helyre lépett előre a Jász-Plasztik Kft.
A megye mérlegfőösszegének 5,2 százaléka tartozott 
a harmadik helyezett Electrolux Lehel Hűtőgépgyár 
Kft.-hez, melynek eszközértéke 101,8 milliárd forint 
volt 2018-ban. 
A KALL Ingredients Kereskedelmi Kft. az idei évben 
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szerepel először a legnagyobb árbevételű gazdál-
kodók listáján, és rögtön a negyedik helyen szere-
pel a mérlegfőösszeg szerinti rangsorban.
Az Eagle Ottawa Hungary Bőrgyártó és Kereskedő 
Kft. mérlegfőösszege 40,9 milliárd forint volt, ami-
vel a lista ötödik helyét foglalja el. 
Az Accell Hunland Kerékpárgyártó és Értékesítő Kft. mér-
legfőösszege 16,4 százalékkal haladta meg a 2017-est.
A hetedik helyezett Stadler Szolnok Vasúti Jár-
műgyártó Kft. eszközeinek értéke 28,7 milliárd 
forint volt, ami 15,8 százalékkal volt nagyobb az 
egy évvel korábbinál.

A 2017-essel közel megegyező mérlegfőösszeg-
gel nyolcadik a listán a Carrier Magyarország Hű-
tőberendezéseket Forgalmazó és Gyártó Kft.
A 28,9 százalékos növekedést elérő Claas Hun-
gária Mezőgazdasági Gépgyártó Kft. öt helyet ja-
vítva kilencedik a legnagyobb mérlegfőösszegű 
gazdálkodók listáján.
A tizedik legnagyobb mérlegfőösszegű gazdál-
kodó a megyében a KMKK Középkelet-magyaror-
szági Közlekedési Központ Zrt., amely 9,1 száza-
lékos növekedést követően 19,0 milliárd forintos 
mérlegfőösszeget mutatott ki.

Források összetétele

A TOP 50 vállalkozás saját tőkéje 2018-ban 712,7 mil-
liárd forint volt, ők adták a megyei érték 63,2 százalé-
kát. (17. táblázat)

2017. év 2018. év Eltérés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Jász-Nagykun-Szolnok megye 1 060 940 1 127 121 66 181 106,2%

TOP 50 vállalkozás 656 094 712 676 56 582 108,6%

Részarány (TOP 50/megye) 61,8% 63,2% 85,5% -

Saját tőke Index
millió Ft

17. táblázat

A kiemelt körben 56,6 milliárd forint, az összes me-
gyei gazdálkodónál együttesen 66,2 milliárd forint 
növekedés következett be. Az ötven legnagyobb 
árbevételű vállalkozás 8,6 százalékkal növelte a sa-
ját tőkéjét, szemben a teljes megyei 6,2 százalék-
kal. A megyei saját tőke bővülésének 85,5 százalé-
ka a toplistás vállalkozásoknál realizálódott.
A kiemelt cégek közül 38 gazdálkodó saját tőkéje 
együttesen 64,8 milliárd forinttal emelkedett 2018-
ban, amiből 44,5 milliárd forint egy gépipari és egy 
textil-, bőriparban érdekelt vállalkozáshoz köthető. 
Az Ötvenek közül 12 vállalkozásnak csökkent a sa-
ját tőkéje, együttesen 8,2 milliárd forinttal.
A toplistás gazdálkodók saját tőkéje a mérlegfőösz-
szegüknek 57,0 százaléka volt, a megye többi tár-
sas vállalkozásánál ez az arány 0,6 százalékponttal 
magasabb. (31. grafika)

A TOP 50 körön kívüli gazdálkodók forrásának 57,6 
százalékát tették ki a saját források. A kiemelt ötven 
vállalkozás rendelkezett a megyei saját tőke 63,2 szá-
zalékával és az idegen tőke 64,1 százalékával 2018 
végén.

SAJÁT ÉS IDEGEN TŐKE ALAKULÁSA 2018-BAN
(milliárd Ft)
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31. grafika

A céltartalékok négyötödét a kiemelt társas vállalko-
zások képezték, és a passzív időbeli elhatárolások kö-
zel háromötödét is ők mutatták ki. (32. grafika)
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6. A TOP 50 VÁLLALKOZÁS ADATAI

Az 50 kiemelt vállalkozásra vonatkozó, engedélye-
zett adatokat a következőkben mutatjuk be. A táb-
lázat a vállalkozások alapadatain – név, szakágazat, 
tevékenység kezdete – kívül nyolc kiemelt adatot 
tartalmaz, az értékesítés nettó árbevételét, az ex-
port értékesítés összegét, az adózás előtti ered-

ményt, az üzemi (üzleti) eredményt, a saját tőke 
és a mérlegfőösszeg értékét, az átlagos állományi 
létszámot és a hozzáadott értéket. Az adatokat a 
bázis- és tárgyidőszakra vonatkozóan is feltüntet-
jük, illetve a két időszak közötti változás mértékét 
is közöljük.

AZ 50 LEGNAGYOBB VÁLLALKOZÁS
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RANGSOR

A VÁLLALKOZÁS NEVE SZAKÁGAZAT

ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ 
ÁRBEVÉTELE EXPORTÉRTÉKESÍTÉS ÁTL. STAT. LÉTSZÁM (FŐ) SAJÁT TŐKE MÉRLEGFŐÖSSZEG ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. 

EREDMÉNYE ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY HOZZÁADOTT ÉRTÉK
TEVÉKENY-

SÉG KEZ-
DETE

RANG-
SOR

2018. 2017. 2017. 2018. 18/17 2017. 2018. 18/17 2017. 2018. 18/17 2017. 2018. 18/17 2017. 2018. 18/17 2017. 2018. 18/17 2017. 2018. 18/17 2017. 2018. 18/17

1. 1. Samsung Electronics Magyar Zrt. Híradás-technikai berendezés 
gyártása 694 761 659 

989 95,0% 543 968 494 315 90,9% 1 566 1 518 96,9% 383 752 405 698 105,7% 447 692 471 618 105,3% 24 165 24 740 102,4% 113 962 24 670 21,6% 71 945 84 297 117,2% 1989.12.04 1.

2. 2. Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. Háztartási villamos készülék 
gyártása 243 668 221 552 90,9% 195 392 168 588 86,3% 2 894 2 807 97,0% 19 845 22 143 111,6% 120 262 101 819 84,7% 600 3 393 565,5% 1 881 2 495 132,6% 27 514 32 809 119,2% 1991.04.01 2.

3. 5. Accell Hunland Kerékpárgyártó 
és Értékesítő Kft.

Kerékpár, mozgássérültkocsi 
gyártása 57 547 82 829 143,9% 57 326 82 641 144,2% 511 608 119,0% 2 526 3 907 154,7% 33 548 39 038 116,4% -590 4 537 - -1 447 1 288 - Nem nyilvános 2001.07.02 3.

4. 3. Jász-Plasztik Kft.             Akkumulátor, szárazelem gyártása 73 428 82 775 112,7% 25 102 30 568 121,8% 2 792 2 732 97,9% 82 701 86 104 104,1% 98 637 104 668 106,1% 3 194 3 055 95,6% 3 254 3 798 116,7% 19 734 21 588 109,4% 1990.05.03 4.

5. 4. Eagle Ottawa Hungary Bőrgyártó és 
Kereskedő Kft.  Táskafélék, szíjazat gyártása 60 476 53 413 88,3% 58 152 52 681 90,6% 2 212 1 942 87,8% 9 257 31 799 343,5% 43 473 40 875 94,0% 5 555 22 164 399,0% 4 767 22 319 468,2% 17 070 17 790 104,2% 2001.09.24 5.

6. 6. Tisza-Coop Nagykereskedelmi és Szolgáltató 
Zrt.

Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes 
nagykereskedelme 38 599 42 490 110,1% 0 0 - 189 198 104,8% 1 030 1 043 101,3% 8 267 8 555 103,5% 55 54 98,2% 15 13 86,7% 1 565 1 617 103,3% 1997.01.01 6.

7. 7. Claas Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó Kft.  Mezőgazdasági, erdészeti gép 
gyártása 35 752 41 879 117,1% 35 482 41 504 117,0% 577 637 110,4% 7 772 7 760 99,8% 15 241 19 641 128,9% 681 1 591 233,6% 919 769 83,7% 6 387 7 622 119,3% 1997.01.27 7.

8. 8. Szatmári Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Fémáru, szerelvény, fűtési 
berendezés nagykereskedelme 31 431 36 515 116,2% 358 268 74,9% 484 501 103,5% 10 457 12 926 123,6% 16 186 17 662 109,1% Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános 1996.01.01 8.

9. 10. Jász-Plasztik Autócentrum 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Személygépjármű-, 
könnyűgépjármű-kereskedelem 25 694 32 144 125,1% Nem nyilvános 151 176 116,6% Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános 760 891 117,2% Nem nyilvános 2002.11.26 9.

10. 9. Coop Szolnok Kereskedelmi Zrt. Élelmiszer jellegű bolti vegyes 
kiskereskedelem 27 090 28 910 106,7% Nem nyilvános 1 429 1 430 100,1% 2 447 2 609 106,6% 8 378 8 505 101,5% 445 240 53,9% 508 202 39,8% Nem nyilvános 1991.01.01 10.

11. 13. Carrier Magyarország Hűtőberendezéseket 
Forgalmazó és Gyártó Kft.

Nem háztartási hűtő, légállapot-
szabályozó gyártása 23 685 27 038 114,2% 23 280 26 287 112,9% 408 497 121,8% 13 730 14 205 103,5% 19 669 19 653 99,9% 1 257 426 33,9% 1 284 499 38,9% 5 261 5 103 97,0% 1993.12.01 11.

12. 15. Co-op Star Kereskedelmi Zrt. Élelmiszer jellegű bolti vegyes 
kiskereskedelem 19 319 23 978 124,1% 1 1 100,0% 895 1 050 117,3% Nem nyilvános 8 747 11 660 133,3% Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános 1999.02.16 12.

13. 14. Rosenberger Magyarország Elektronikai Kft. Elektronikai alkatrész gyártása 20 184 22 997 113,9% 19 964 22 712 113,8% 2 338 2 524 108,0% 2 032 2 937 144,5% 16 487 15 919 96,6% 672 1 407 209,4% 608 921 151,5% 12 400 14 854 119,8% 1998.02.27 13.

14. 11. MÁV FKG Felépítménykarbantartó és 
Gépjavító Kft. Vasút építése 23 880 22 842 95,7% 0 0 - 1 434 1 395 97,3% 3 867 4 070 105,2% 15 620 16 011 102,5% 526 670 127,4% 540 679 125,7% 8 524 9 302 109,1% 1994.01.01 14.

15. 16. F.Segura Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft. Közúti jármű, járműmotor 
alkatrészeinek gyártása 19 207 22 362 116,4% 8 900 17 147 192,7% 253 344 136,0% Nem nyilvános 17 140 17 155 100,1% Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános 2005.07.07 15.

16. 23. Stadler Szolnok Vasúti Járműgyártó Kft. Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása 13 339 21 644 162,3% 12 929 20 969 162,2% 354 399 112,7% 1 063 316 29,7% 24 781 28 695 115,8% -65 -521 801,5% -563 -1 405 249,6% 3 743 4 871 130,1% 2007.12.19 16.

17. 21. Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem 
nyilvános 17.

18. 19. Samyang EP Magyarország Kft. Műanyag-alapanyag gyártása 14 780 16 604 112,3% 12 098 12 425 102,7% 82 79 96,3% 2 138 2 047 95,7% 6 051 7 623 126,0% Nem nyilvános Nem nyilvános 1 320 1 622 122,9% 2010.02.18 18.

19. 22. McHale Hungária Mezőgazdasági 
Gépgyártó és Szolgáltató Kft.

Mezőgazdasági, erdészeti gép 
gyártása 13 583 16 570 122,0% 13 322 16 240 121,9% 213 268 125,8% 5 688 6 845 120,3% 7 615 9 169 120,4% 1 469 1 224 83,3% 1 456 1 297 89,1% 2 888 3 004 104,0% 1997.08.21 19.

20. 17. Faurecia Emissions Control Technologies, 
Hungary Kft.

Közúti jármű, járműmotor 
alkatrészeinek gyártása 18 403 15 669 85,1% 18 379 15 515 84,4% 266 229 86,1% 3 647 2 668 73,2% 8 100 7 699 95,0% Nem nyilvános Nem nyilvános 2 708 1 207 44,6% 1992.12.01 20.

21. 18. KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt.

M.n.s. egyéb szárazföldi 
személyszállítás 15 780 15 207 96,4% 0 0 - 2 034 2 160 106,2% 9 360 9 521 101,7% 17 374 18 962 109,1% 166 150 90,4% 131 185 141,2% 2 813 1 359 48,3% 2012.12.11 21.

22. 20. Lorenz Shoe Group Kft. Lábbeligyártás 13 318 14 429 108,3% 13 209 14 319 108,4% 668 634 94,9% 1 611 1 641 101,9% 3 738 3 809 101,9% 34 -88 - 217 30 13,8% 1 903 1 935 101,7% 1997.10.01 22.

23. 24. Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása 11 750 13 959 118,8% 2 877 3 561 123,8% 175 171 97,7% 7 414 8 187 110,4% 13 696 14 427 105,3% Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános 1991.12.23 23.

24. 26. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Víztermelés, -kezelés, -ellátás 11 132 11 519 103,5% 1 0 0,0% 1 394 1 428 102,4% 1 063 1 413 132,9% 15 902 16 675 104,9% 32 68 212,5% 32 67 209,4% 3 503 2 790 79,6% 1993.04.01 24.

25. 27. Agrosprint Mezőgazdasági és Ipari 
Termékforgalmazó Zrt.

Egyéb gyümölcs 
zöldségfeldolgozás, -tartósítás 10 776 11 395 105,7% Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános 14 583 16 875 115,7% Nem nyilvános 1 181 999 84,6% Nem nyilvános 1991.05.01 25.
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RANGSOR

A VÁLLALKOZÁS NEVE SZAKÁGAZAT

ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ 
ÁRBEVÉTELE EXPORTÉRTÉKESÍTÉS ÁTL. STAT. LÉTSZÁM (FŐ) SAJÁT TŐKE MÉRLEGFŐÖSSZEG ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. 
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DETE

RANG-
SOR

2018. 2017. 2017. 2018. 18/17 2017. 2018. 18/17 2017. 2018. 18/17 2017. 2018. 18/17 2017. 2018. 18/17 2017. 2018. 18/17 2017. 2018. 18/17 2017. 2018. 18/17

26. 28. Szatmári Malom Termelő és Kereskedelmi Kft. Malomipari termék gyártása 10 567 11 251 106,5% 1 659 1 962 118,3% 126 120 95,2% Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános 2001.07.06 26.

27. 25. Zöld-Ker Kereskedelmi Kft. Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes 
nagykereskedelme 11 740 11 098 94,5% 593 514 86,7% 120 97 80,8% 1 556 1 775 114,1% 2 490 3 154 126,7% 312 299 95,8% 336 296 88,1% 566 505 89,2% 1991.05.27 27.

28. 29. BSM Magyarország Fémmegmunkáló Kft. Fémmegmunkálás 10 100 9 790 96,9% 4 843 4 457 92,0% 483 464 96,1% 2 821 1 759 62,4% 12 050 10 220 84,8% 2 069 1 062 51,3% 2 067 972 47,0% 5 523 4 864 88,1% 2000.08.16 28.

29. 30. Derula Gyártó és Kereskedelmi Kft. Falemezgyártás 9 070 9 692 106,9% 8 495 9 004 106,0% 399 379 95,0% 3 879 3 800 98,0% 7 124 8 216 115,3% 210 113 53,8% 131 -76 - 2 196 2 051 93,4% 1994.01.31 29.

30. 37. Fortaco Zrt. Bányászati, építőipari gép gyártása 7 624 9 188 120,5% 7 297 8 810 120,7% 352 346 98,3% Nem nyilvános 5 965 6 347 106,4% Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános 1992.07.01 30.

31. 31. Metálplaszt Fém- és Műanyagfeldolgozó Kft. Egyéb műanyag termék gyártása 8 003 9 082 113,5% 141 289 205,0% 171 191 111,7% Nem nyilvános 7 680 8 853 115,3% Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános 1990.05.25 31.

32. 33. NP Hungária Kft. Egyéb műanyag termék gyártása 7 764 9 081 117,0% 6 136 6 969 113,6% 346 359 103,8% 4 268 4 623 108,3% Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános 1999.11.03 32.

33. - KALL Ingredients Kereskedelmi Kft. Keményítő, keményítőtermék 
gyártása 26 8 667 33334,6% 16 4 869 30431,3% Nem nyilvános Nem nyilvános 55 655 67 421 121,1% Nem nyilvános -275 -1 118 406,5% 1 974 2 002 101,4% 2014.04.22 33.

34. 36. Dometic Hűtőgépgyártó és Kereskedelmi Zrt. Háztartási villamos készülék 
gyártása 7 656 8 618 112,6% 6 435 7 412 115,2% 266 270 101,5% 3 659 3 950 108,0% 4 965 5 657 113,9% 363 450 124,0% 198 326 164,6% 2 373 2 636 111,1% 2001.07.18 34.

35. 35. BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft. Műanyag építőanyag gyártása 7 726 8 569 110,9% 1 664 1 801 108,2% 118 134 113,6% 2 378 3 024 127,2% 3 724 3 888 104,4% 487 777 159,5% 410 661 161,2% 1 424 1 798 126,3% 2002.06.10 35.

36. 34. Nagykun-Hús Húsipari és Kereskedelmi Kft. Húsfeldolgozás, -tartósítás 7 762 8 245 106,2% 817 1 578 193,1% 174 159 91,4% 1 531 1 901 124,2% 3 216 3 403 105,8% 114 403 353,5% 105 395 376,2% 723 1 130 156,3% 1992.04.01 36.

37. 42. DRENIK Hungary Kft. Papírgyártás 6 479 8 091 124,9% 4 367 6 220 142,4% 68 77 113,2% 4 598 4 778 103,9% 6 192 8 774 141,7% 467 182 39,0% 452 180 39,8% 1 108 709 64,0% 2015.07.08 37.

38. 43. Präzi Hungaria Kft. M.n.s. egyéb fémfeldolgozási 
termék gyártása 6 154 7 940 129,0% 4 680 6 115 130,7% 243 301 123,9% 668 -430 - 4 170 5 186 124,4% -661 -895 135,4% -688 -1 098 159,6% 965 1 373 142,3% 1995.03.20 38.

39. 39. Antalis Hungary Kft. Egyéb háztartási cikk 
nagykereskedelme m.n.s. 7 316 7 758 106,0% Nem nyilvános 58 51 87,9% 1 371 1 005 73,3% 2 989 3 852 128,9% Nem nyilvános Nem nyilvános 150 68 45,3% 1997.09.01 39.

40. 41. Bi-Ka Logisztika Kft. Egyéb szállítást kiegészítő 
szolgáltatás 6 804 6 966 102,4% 2 179 2 222 102,0% 167 160 95,8% 689 702 101,9% 2 198 2 182 99,3% 138 146 105,8% Nem nyilvános 1 165 1 105 94,8% 2008.10.02 40.

41. 48. Palmi-Top Kereskedelmi Kft. Baromfihús feldolgozása, tartósítása Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános 2000.12.11 41.

42. - MÁTRAMAG Mátravidéki Olajosmag Termelők 
Mezőgazdasági Szövetkezete

Gabona, dohány, vetőmag, 
takarmány nagykereskedelme 4 505 6 804 151,0% 0 0 - 3 4 133,3% 246 264 107,3% 662 761 115,0% -5 5 - 13 21 161,5% -9 -6 66,7% 2006.05.04 42.

43. - MAGTÁR Termeltető Kereskedelmi Kft. Mezőgazdasági gép, berendezés 
nagykereskedelme 5 050 6 442 127,6% 184 459 249,5% 48 49 102,1% 1 646 1 664 101,1% 3 786 4 269 112,8% 33 281 851,5% 32 219 684,4% 427 638 149,4% 1989.09.13 43.

44. - TREND Szerszám, Célgép, Műanyagipari és 
Kereskedelmi Kft. Egyéb műanyag termék gyártása 5 093 6 430 126,3% 338 362 107,1% 298 335 112,4% 2 613 2 794 106,9% Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános 1991.07.01 44.

45. 32. Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. Vegyes gazdálkodás 7 791 6 276 80,6% 0 0 - 159 145 91,2% 6 498 7 076 108,9% 12 441 13 719 110,3% 415 479 115,4% 413 501 121,3% 1 396 1 177 84,3% 2000.09.30 45.

46. 49. KÓD Műszaki és Kereskedelmi Kft. Villanyszerelés 5 295 6 193 117,0% 1 160 908 78,3% 166 159 95,8% 4 221 4 374 103,6% 8 586 9 066 105,6% 203 213 104,9% 189 169 89,4% Nem nyilvános 1991.10.01 46.

47. 44. ROAD SERVICE- Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft.

 Személygépjármű-, 
könnyűgépjármű-kereskedelem 5 865 6 139 104,7% 138 202 146,4% 56 63 112,5% 652 683 104,8% 1 939 2 191 113,0% 144 85 59,0% 135 71 52,6% 409 424 103,7% 1993.09.15 47.

48. 45. Kaiser Food Kft. Hús-, baromfihús-készítmény 
gyártása 5 605 6 039 107,7% 3 178 3 241 102,0% 206 217 105,3% 1 600 1 663 103,9% 4 100 4 150 101,2% 46 49 106,5% 27 -41 - 1 052 1 231 117,0% 2008.07.16 48.

49. 40. REGO-PLAST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Műanyag-alapanyag gyártása 6 821 5 985 87,7% Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános 2013.09.01 49.

50. 38. KÖTIVIÉP’B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és 
Telekommunikációs Kft. Vízi létesítmény építése 7 598 5 948 78,3% Nem nyilvános 94 95 101,1% 1 230 1 254 102,0% 7 900 7 910 100,1% 50 25 50,0% 52 25 48,1% 906 771 85,1% 1998.01.01 50.
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ÁGAZATOK VERSENYEV.

1. FELDOLGOZÓIPAR

A feldolgozóiparban működő vállalkozások együt-
tesen 1 647,9 milliárd forint nettó árbevételt értek 
el, ami a teljes megyei értékesítés több mint két-
harmadát jelentette. Még jelentősebb a szektor 
szerepe a kivitelben. A teljes exportbevétel 96,0 szá-
zaléka keletkezett a feldolgozóipar gazdálkodóinál. 
A teljes nemzetgazdasági ág értékesítésének 70,3 
százaléka, 1 158,6 milliárd forint külföldi piacokra irá-
nyult. A társas vállalkozások által foglalkoztatottak 

46,7 százaléka a feldolgozóiparban dolgozott 2018-
ban.
Az ötven legnagyobb árbevételű cég kétharmada eb-
ben a szektorban tevékenykedik, és ezen belül az első 
öt helyen is csak feldolgozóipari cégek találhatóak.
A gépgyártás realizálta a teljes feldolgozóipari érté-
kesítés 76,8 százalékát és az export 83,9 százalékát. 
A 771 feldolgozóipari gazdálkodó közül 114 tevé-
kenykedett a gépgyártásban.

Gépgyártás

A teljes megyei értékesítés több mint felét – 1 265,3 
milliárd forintot – és a megyei export négyötödét – 
972,4 milliárd forintot – a gépgyártásban érdekelt vál-
lalkozások bonyolították. Az ágazat gazdálkodói 15 547 
főnek biztosítottak munkalehetőséget, ami a megyé-
ben foglalkoztatottak közel negyedét jelentette.
A tíz legnagyobb árbevételt elérő vállalkozás mind-
egyike szerepel a TOP 50 körben. A megye négy 

legnagyobb árbevételű gazdálkodója is ebben az 
ágazatban tevékenykedik. A kiemelt tíz vállalkozás 
az ágazat nettó árbevételének 94,8 százalékát reali-
zálta, exportjának 94,7 százalékát teljesítette és náluk 
dolgozott a munkavállalók közel négyötöde. A rang-
sorban hét társaság megőrizte az előző évi helyezé-
sét, egy gazdálkodó újként került be, kettő pedig he-
lyet cserélt. (18. táblázat)

2017. év 2018. év 2017. év 2018. év 2017. év 2018. év

1. 1. Samsung Electronics Magyar Zrt. 694 761 659 989 95,0% 543 968 494 315 90,9% 1 566 1 518 96,9% 1.

2. 2. Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. 243 668 221 552 90,9% 195 392 168 588 86,3% 2 894 2 807 97,0% 2.

3. 4. Accell Hunland Kerékpárgyártó és Értékesítő Kft. 57 547 82 829 143,9% 57 326 82 641 144,2% 511 608 119,0% 3.

4. 3. Jász-Plasztik Kft.             73 428 82 775 112,7% 25 102 30 568 121,8% 2 792 2 732 97,9% 4.

5. 5. Claas Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó Kft. 35 752 41 879 117,1% 35 482 41 504 117,0% 577 637 110,4% 7.

6. 6. Carrier Magyarország Hűtőberendezéseket Forgalmazó és Gyártó Kft. 23 685 27 038 114,2% 23 280 26 287 112,9% 408 497 121,8% 11.

7. 7. Rosenberger Magyarország Elektronikai Kft. 20 184 22 997 113,9% 19 964 22 712 113,8% 2 338 2 524 108,0% 13.

8. 8. F.Segura Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft. 19 207 22 362 116,4% 8 900 17 147 192,7% 253 344 136,0% 15.

9. - Stadler Szolnok Vasúti Járműgyártó Kft. 13 339 21 644 162,3% 12 929 20 969 162,2% 354 399 112,7% 16.

10. 10. McHale Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Kft. 13 583 16 570 122,0% 13 322 16 240 121,9% 213 268 125,8% 19.

A legnagyobb gépgyártó vállalkozások 2018-ban
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18. táblázat

A megye legnagyobb gépipari cége változatlanul a 
Samsung Electronics Magyar Zrt., melynek nettó ár-
bevétele 660,0 milliárd forint, exportja 494,3 milliárd 
forint, foglalkoztatottainak száma pedig 1 518 fő volt. 
A gépgyártással foglalkozó megyei vállalkozások ár-
bevételéhez 52,2 százalékkal, exportjához 50,8 szá-
zalékkal járult hozzá.
Az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. 221,6 milliárd 
forint nettó árbevételével továbbra is a második 
legnagyobb gépipari vállalkozás a megyében. Ér-
tékesítésének több mint háromnegyede exportból 
származott. 2 807 fős dolgozói létszámával a megye 
legnagyobb foglalkoztatója volt 2018-ban is.
Egy helyet javított tavalyi pozícióján a harmadik he-
lyezett Accell Hunland Kerékpárgyártó és Értékesítő 
Kft., melynek árbevétele 43,9 százalékkal, exportja 

pedig 44,2 százalékkal haladta meg a 2017-est a dol-
gozói létszám 19,0 százalékos növekedése mellett. 
A gazdálkodó árbevétele 25,3 milliárd forinttal nőtt, 
ami a legmagasabb érték a megyében.
A gépgyártás és az egész megye negyedik legna-
gyobb értékesítője a Jász-Plasztik Kft. volt, mely net-
tó árbevételét 12,7 százalékkal, exportját 21,8 száza-
lékkal növelte.
A Claas Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó Kft. 17,1 
százalékos bővülést követően 41,9 milliárd forintos árbe-
vételével változatlanul az ötödik legnagyobb gépipari 
értékesítő a megyében. A gazdálkodó dolgozói létszá-
ma 10,4 százalékkal haladta meg az előző évit.
14,2 százalékkal növelte árbevételét a Carrier Magyar-
ország Hűtőberendezéseket Forgalmazó és Gyártó 
Kft., mely szinte teljesen exportra értékesített. A mun-
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kavállalóinak száma 21,8 százalékkal, 89 fővel nőtt 
egy év alatt.
Továbbra is hetedik a rangsorban a Rosenberger 
Magyarország Elektronikai Kft. A gazdálkodó összes 
értékesítése 13,9 százalékkal és a kivitele is hasonló 
mértékben haladta meg az előző évit, a kiemelt cé-
gek között pedig a legnagyobb mértékben, 186 fővel 
növelte az állományi létszámát.
A nyolcadik helyezett F.Segura Hungária Ipari és Ke-
reskedelmi Kft. árbevétele 16,4 százalékkal volt ma-
gasabb a 2017-esnél. A gazdálkodó exportja közel 
kétszeresére, foglalkoztatottainak száma pedig több 

mint harmadával haladta meg az egy évvel korábbit. 
Új szereplő a tíz legnagyobb gépipari cég között a 
kilencedik helyezett Stadler Szolnok Kft., melynek 
nettó árbevétele és külpiaci értékesítése is közel két-
harmadával, dolgozói létszáma pedig 12,7 százalék-
kal nőtt egy év alatt.
Továbbra is tizedik helyezett a McHale Hungária Me-
zőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Kft., mely szin-
te kizárólag exportra termel. Nettó árbevétele 22,0 
százalékkal és exportja is hasonló mértékben nőtt. A 
foglalkoztatotti létszáma több mint negyedével, 55 
fővel haladta meg a 2017-est.  

Élelmiszeripar

Az élelmiszeripari vállalkozások 2018-as nettó árbe-
vétele 78,2 milliárd forint, exportjuk 28,9 milliárd fo-
rint, dolgozói létszámuk 2 266 fő volt. Az ágazat ér-
tékesítésének részesedése a teljes feldolgozóiparon 
belül 4,7 százalékot tett ki.
A tíz legnagyobb vállalkozásból a nyilvánossá-
got vállaló kilenc az élelmiszeripar árbevételé-
nek 74,2 százalékát adta. A nyilvánosságot vál-

laló nyolc gazdálkodó a külpiaci értékesítés 44,7 
százalékát bonyolította. Az ágazati dolgozók 
56,1 százalékát foglalkoztatta a tíz kiemelt cég. 
Négyen megőrizték az előző évi helyezésüket, 
hárman előre léptek, két gazdálkodó pedig új 
szereplő a tíz legnagyobb értékesítő között. A ki-
emelt gazdálkodók közül hatan tartoznak a TOP 
50 körbe. (19. táblázat)

2017. év 2018. év 2017. év 2018. év 2017. év 2018. év

1. 2. Agrosprint Mezőgazdasági és Ipari Termékforgalmazó Zrt. 10 776 11 395 105,7% 25.

2. 3. Szatmári Malom Termelő és Kereskedelmi Kft. 10 567 11 251 106,5% 1 659 1 962 118,3% 126 120 95,2% 26.

3. - KALL Ingredients Kereskedelmi Kft. 26 8 667 33334,6% 16 4 869 30431,3% 33.

4. 4. Nagykun-Hús Húsipari és Kereskedelmi Kft. 7 762 8 245 106,2% 817 1 578 193,1% 174 159 91,4% 36.

5. 6. Palmi-Top Kereskedelmi Kft. 41.

6. 5. Kaiser Food Kft. 5 605 6 039 107,7% 3 178 3 241 102,0% 206 217 105,3% 48.

7. 7. Kunsági Malom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4 200 4 483 106,7% 1 141 1 220 106,9% 43 45 104,7% -

8. 8. Darázs Keverő Takarmányelőállító és Kereskedelmi Kft. 3 695 4 173 112,9% 0 0 - 1 1 100,0% -

9. 9. Szabados-Hús Húsipari és Szolgáltató Kft. 2 186 2 256 103,2% 59 38 64,4% 56 55 98,2% -

10. - MÁRIA-MALOM Malomipari Termékeket Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1 408 1 490 105,8% 0 0 - 20 20 100,0% -

Nem nyilvános

Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános

Index Index
millió Ft millió Ft fő

Nem nyilvános Nem nyilvános
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19. táblázat

Egy helyet javítva első helyezett az Agrosprint Mező-
gazdasági és Ipari Termékforgalmazó Zrt., mely 5,7 
százalékkal ért el nagyobb árbevételt, mint 2017-ben.
Szintén előre lépett egyet a Szatmári Malom Ter-
melő és Kereskedelmi Kft., melynek árbevétele 6,5 
százalékkal, exportja 18,3 százalékkal haladta meg az 
előző évit.
Új belépő a rangsorban a harmadik KALL Ingredi-
ents Kft. A gazdálkodó 8,6 milliárd forinttal növelte 
a nettó árbevételét és 4,9 milliárd forinttal a külpiaci 
értékesítését.
Változatlanul negyedik helyen szerepel a ranglistán 
a Nagykun-Hús Húsipari és Kereskedelmi Kft., mely 
6,2 százalékkal növelte az árbevételét, és közel meg-
duplázta az exportját.
Egy helyet előre lépve ötödik a rangsorban a Pal-
mi-Top Kereskedelmi Kft. 

Hatodik helyezett lett a Kaiser Food Kft., mely nettó 
árbevételét 7,7 százalékkal, exportját 2,0 százalékkal, 
állományi létszámát pedig 5,3 százalékkal növelte. 
A Kunsági Malom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
az értékesítése 6,7 százalékkal, a dolgozói létszáma 
pedig 4,7 százalékkal haladta meg az előző évit. Az 
árbevétel több mint negyede exportból származott.  
A Darázs Keverő Takarmányelőállító és Kereskedelmi 
Kft. 12,9 százalékkal több nettó árbevételt ért el, mint 
2017-ben, amivel továbbra is a nyolcadik legnagyobb 
értékesítő az élelmiszeriparban. 
Az előző évhez hasonlóan kilencedik a Szabados-Hús 
Húsipari és Szolgáltató Kft. A gazdálkodó értékesíté-
se 3,2 százalékkal bővült az előző évihez képest.
Új belépő a kizárólag hazai piacokon értékesítő Má-
ria-Malom Kft., melynek nettó árbevétele 5,8 száza-
lékkal nőtt.
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2. KERESKEDELEM

A szektor vállalkozásai 412,2 milliárd forint nettó árbe-
vételt értek el, ami 46,8 milliárd forinttal, 12,8 száza-
lékkal magasabb az előző évinél. A teljes értékesítés 
92,8 százaléka származott hazai piacokról. Az export 
közel kétszerese a 2017-esnek, a belföldi értékesítés 
9,3 százalékkal bővült. A nemzetgazdasági ág a me-
gyei munkavállalók 13,7 százalékát foglalkoztatta. 

A kereskedelemmel foglalkozó tíz legnagyobb vállal-
kozás realizálta a szektor nettó árbevételének közel 
felét és az export több mint egyharmadát. A dolgo-
zók 41,2 százaléka a kiemelt cégeknél állt alkalma-
zásban.
A szektor első tíz vállalkozása egyben a TOP 50 kör-
nek is tagja. (20. táblázat)

Az előző évekhez hasonlóan továbbra is első helyen sze-
repel a Tisza-Coop Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 
a legnagyobb árbevételű kereskedelmi vállalkozások 
között. A vállalkozás az árbevételét tizedével, dolgozói 
létszámát 4,8 százalékkal növelte. Az összes megyei gaz-
dálkodó közül a hatodik legnagyobb árbevételt érte el.
A Szatmári Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. árbevé-
tele közel hatodával nőtt, amivel továbbra is máso-
dik helyen szerepel a listán. Az állományi létszáma 17 
fővel bővült, ami a harmadik legnagyobb a kiemelt 
cégek között.
A Jász-Plasztik Autócentrum Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. nettó árbevétele negyedével haladta 
meg az előző évit, amivel a harmadik helyre lépett 
előre a kereskedelmi cégek között. A dolgozói létszá-
ma 16,6 százalékkal emelkedett.
A Coop Szolnok Kereskedelmi Zrt. nettó árbevéte-
le 6,7 százalékkal nőtt 2017-hez képest. A kereske-
delem legnagyobb foglalkoztatójaként 1 430 főnek 
adott munkát, ami az összes dolgozó közel egyhato-
da volt a szektorban. 
Közel negyedével növelte az értékesítését a nemzet-

2017. év 2018. év 2017. év 2018. év 2017. év 2018. év

1. 1. Tisza-Coop Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 38 599 42 490 110,1% 0 0 - 189 198 104,8% 6.

2. 2. Szatmári Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 31 431 36 515 116,2% 358 268 74,9% 484 501 103,5% 8.

3. 4. Jász-Plasztik Autócentrum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 25 694 32 144 125,1% 151 176 116,6% 9.

4. 3. Coop Szolnok Kereskedelmi Zrt. 27 090 28 910 106,7% 1 429 1 430 100,1% 10.

5. 5. Co-op Star Kereskedelmi Zrt. 19 319 23 978 124,1% 1 1 100,0% 895 1 050 117,3% 12.

6. 6. Zöld-Ker Kereskedelmi Kft. 11 740 11 098 94,5% 593 514 86,7% 120 97 80,8% 27.

7. 7. Antalis Hungary Kft. 7 316 7 758 106,0% 58 51 87,9% 39.

8. - MÁTRAMAG Mátravidéki Olajosmag Termelők Mezőgazdasági Szövetkezete 4 505 6 804 151,0% 0 0 - 3 4 133,3% 42.

9. 10. MAGTÁR Termeltető Kereskedelmi Kft. 5 050 6 442 127,6% 184 459 249,5% 48 49 102,1% 43.

10. 8. ROAD SERVICE- Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5 865 6 139 104,7% 138 202 146,4% 56 63 112,5% 47.

Nem nyilvános

Nem nyilvános

Index Index
millió Ft millió Ft fő

Nem nyilvános
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20. táblázat

gazdasági ág második legnagyobb foglalkoztatója, 
a Co-op Star Kereskedelmi Zrt., mely az előző évinél 
17,3 százalékkal több, összesen 1 050 főnek adott 
munkát 2018-ban.
A Zöld-Ker Kereskedelmi Kft. 11,1 milliárd forint árbe-
vételt ért el, amivel továbbra is a hatodik legnagyobb 
értékesítő a szektorban és a 27. a megyében.
Az előző évinél 6,0 százalékkal magasabb árbevé-
tellel 2018-ban is hetedik helyen szerepel a listán az 
Antalis Hungary Kft.
Az előző évhez képest új szereplő a listában a MÁT-
RAMAG Mezőgazdasági Szövetkezet, mely több 
mint felével növelte az értékesítését, ami a legna-
gyobb arányú növekedés volt a kiemelt cégek között.
Jelentősen, 27,6 százalékkal nőtt a MAGTÁR Termel-
tető Kereskedelmi Kft. árbevétele, amivel egy helyet 
előre lépve kilencedik a listán. A gazdálkodó exportja 
két és félszeresére nőtt.
A tizedik legnagyobb értékesítő ROAD SERVICE- Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft. értékesítése 4,7 százalék-
kal, külpiaci forgalma pedig közel felével nőtt egy év 
alatt, dolgozói létszáma 7 fővel haladta meg a 2017-est.

3. MEZŐGAZDASÁG

A mezőgazdaságba tartozó vállalkozások az előző 
évinél 0,8 százalékkal kevesebb, 113,6 milliárd forint 
nettó árbevételt értek el. A megyei gazdálkodók ár-
bevételének 4,6 százalékát realizálták az agrárszektor 
cégei. Az export értéke 8,8 százalékkal, a belföldi ér-
tékesítés 0,7 százalékkal csökkent. A mezőgazdasági 
vállalkozások által foglalkoztatottak száma 4 466 fő 

volt, ami az összes megyei dolgozó 7,0 százalékát je-
lentette. 
A 10 legnagyobb gazdálkodó 34,5 milliárd forint net-
tó árbevételt ért el, ami a teljes mezőgazdaság nettó 
árbevételének közel egyharmada. A kiemelt vállalko-
zások foglalkoztatták a nemzetgazdasági ágban dol-
gozók több mint egynegyedét. (21. táblázat)
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Az előző évhez hasonlóan továbbra is a Jászapáti 2000. 
Mezőgazdasági Zrt. realizálta a legmagasabb nettó ár-
bevételt a szektorban. A társaság a mezőgazdaság vál-
lalkozásai közül a második legnagyobb foglalkoztató. A 
gazdálkodó a szektor egyetlen olyan cége, amely beke-
rült a megye ötven legnagyobb értékesítője közé.
A Kaluterm Lúd és Egyéb Baromfitermékeket Előállí-
tó Kft. értékesítése alapján továbbra is a második he-
lyen szerepel a legnagyobb mezőgazdasági vállalko-
zások rangsorában, a létszámát közel felével növelte.
3,8 milliárdos árbevételt ért el, és ezzel őrzi harmadik 
helyét a Jász-Föld Mezőgazdasági Zrt. a megye leg-
nagyobb agrárcégei között.
Egy helyet javítva negyedik a rangsorban a Közép-
tiszai Mezőgazdasági Zrt., melynek értékesítése 11,0 
százalékkal nőtt.
A Nagykun 2000 Mezőgazdasági Zrt. 1,2 százalékkal 
növelte árbevételét, amivel az ötödik legnagyobb 
mezőgazdasági vállalkozás volt 2018-ban.

2017. év 2018. év 2017. év 2018. év 2017. év 2018. év

1. 1. Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. 7 791 6 276 80,6% 0 0 - 159 145 91,2% 45.

2. 2. Kaluterm Lúd és Egyéb Baromfitermékeket Előállító Kft. 5 373 4 757 88,5% 0 0 - 38 55 144,7% -

3. 3. JÁSZ-FÖLD Mezőgazdasági Zrt. 4 266 3 838 90,0% 0 0 - 115 115 100,0% -

4. 5. KÖZÉPTISZAI MEZŐGAZDASÁGI Zrt. 3 061 3 399 111,0% 0 0 - 109 107 98,2% -

5. 4. Nagykun 2000 Mezőgazdasági Zrt. 3 322 3 361 101,2% 78 39 50,0% 119 116 97,5% -

6. 8. Körösmenti Hustermelő és Értékesitő Kft. 2 646 3 053 115,4% 0 0 - 32 36 112,5% -

7. - MEZŐCSIR Baromfitenyésztő Kft. 2 908 2 640 90,8% 0 0 - 48 62 129,2% -

8. 7. NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. 2 663 2 501 93,9% 746 451 60,5% 372 283 76,1% -

9. 6. Kossuth 2006. Mezőgazdasági Termelő Zrt. 2 709 2 404 88,7% 0 0 - 101 99 98,0% -

10. 9. Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. 2 083 2 281 109,5% 84 141 167,9% 115 114 99,1% -

A legnagyobb mezőgazdasági vállalkozások 2018-ban
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21. táblázat

Két helyet javítva hatodik helyre lépett előre a Kö-
rösmenti Hustermelő és Értékesítő Kft., melynek el-
adásai 15,4 százalékkal nőttek és dolgozói létszámát 
4 fővel növelte egy év alatt.
Új szereplő a tíz legnagyobb mezőgazdasági vál-
lalkozás között a hetedik helyezett MEZŐCSIR Kft., 
melynek közel harmadával, 14 fővel nőtt a dolgozói 
létszáma egy év alatt.
Nyolcadik a listán a NEFAG Nagykunsági Erdésze-
ti és Faipari Zrt., mely 283 fős dolgozói létszámával 
továbbra is a kiemelt cégek legnagyobb foglalkoz-
tatója.
2,4 milliárd forintos nettó árbevételével a kilencedik 
legnagyobb értékesítő a Kossuth 2006. Mezőgazda-
sági Termelő Zrt.
A Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. értéke-
sítése közel egytizedével haladta meg a 2017-es 
szintet, exportja pedig több mint kétharmadával 
nőtt.

4. KÖNYVVIZSGÁLAT

2018-ban 43 megyei illetőségű, könyvvizsgálattal, il-
letve adótanácsadással foglalkozó, a Magyar Könyv-
vizsgálói Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Szervezete által bejegyzett társaság működött. Kö-
zülük kettő választotta az egyszerűsített vállalkozói 
adó, három a kisadózó vállalkozások tételes adója és 
kilenc a kisvállalati adó szerinti adózást. A könyvvizs-
gálattal foglalkozó gazdálkodók teljesítményeinek 
elemzése a kiadvány többi részétől eltérően nem-
csak a társaságiadó-törvény hatálya alá tartozó társas 
vállalkozások adatain alapul, hanem azokén is, akik 
más adózási formát választottak.
A Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett, könyvvizsgá-
lattal, illetve adótanácsadással foglalkozó társaságok 
2018-ban összesen 1 069,6 millió forint nettó árbe-
vételt értek el, melynek 54,9 százaléka, 587,6 millió 
forint realizálódott a társaságiadó-törvény hatálya alá 
tartozó társas vállalkozásoknál. A fennmaradó 482,0 
millió forint árbevételből 44,9 millió forint az egysze-
rűsített vállalkozói adó, 17,1 millió forint a kisadózó 

vállalkozások tételes adója, 420,0 millió forint pedig 
a kisvállalati adó szerint adózó cégeknél keletkezett. 
A korábbi években megfigyelhető gyakorlat folyta-
tásaként egyre inkább jellemző tehát a szakágazat 
gazdálkodói között a társasági adótól eltérő adózási 
formák választása.
A könyvvizsgáló társaságok 2018-as nettó árbevé-
tele 73,5 millió forinttal volt magasabb, mint az 
előző évben. Foglalkoztatottaik száma 156 fő volt. 
Saját tőkéjük 945,8 millió forintot tett ki, ami 10,4 
millió forinttal haladta meg a 2017-est. Adózás 
előtti eredményük 189,8 millió forint volt, szemben 
az előző évi 184,5 millió forinttal, ami 2,9 százalékos 
növekedésnek felelt meg.  A tíz legnagyobb könyv-
vizsgálóból a nyilvánosságot vállaló kilenc realizál-
ta az összes árbevétel 68,9 százalékát. Az adózás 
előtti eredmény több mint fele és az összes saját 
tőke 46,8 százaléka tartozott hozzájuk, a dolgozók 
közel háromnegyedének foglalkoztatása mellett. 
(22. táblázat)
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2017. év 2018. év 2017. év 2018. év 2017. év 2018. év 2017. év 2018. év

1. 1. Stádium Vállalkozási és Adótanácsadó Kft. 256,5 289,3 112,8% 53 54 101,9% 121,1 101,8 84,1% 27,8 27,5 98,9%

2. 2. Kontír '99. Könyvvizsgáló, Számviteli, Adószakértői Szolgáltató Kft. 85,2 99,6 116,9% 13 14 107,7% 39,8 45,6 114,6% 5,0 8,4 168,0%

3. 3. Privát Haszon Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. 73,0 83,1 113,8% 14 14 100,0% 22,9 24,1 105,2% 6,3 5,8 92,1%

4. 5. AUDITOR SZOLNOK Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vagyonértékelő Kft. 59,8 78,3 130,9% 8 9 112,5% 98,0 105,7 107,9% 4,5 11,2 248,9%

5. - MORÁL Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Kft. 56,5 54,4 96,3% 8 7 87,5% 24,6 23,1 93,9% 16,4 15,2 92,7%

6. 6. Ráció Könyvvezető, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 49,7 49,8 100,2% 9 8 88,9% 69,7 74,6 107,0% 5,1 7,7 151,0%

- - Nem nyilvános

8. 8. Sába Auditor Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. 33,3 37,1 111,4% 5 5 100,0% 29,1 31,6 108,6% 0,6 4,4 733,3%

9. 10. LAND 2010 Könyvvizsgáló, Számviteli, Adószakértői Szolgáltató Kft. 22,6 22,8 100,9% 1 1 100,0% 13,6 13,7 100,7% 21,5 21,7 100,9%

10. - KRASZNAI CONSULTING Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 21,3 22,6 106,1% 2 2 100,0% 21,8 22,0 100,9% 1,8 2,2 122,2%

Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános

Index Index Index
millió Ft fő millió Ft millió Ft

A legnagyobb könyvvizsgáló vállalkozások 2018-ban

Rangsor
GAZDÁLKODÓ NEVE

Nettó árbevétel Átlagos statisztikai             
állományi létszám Saját tőke Adózás előtti eredmény

2018. 2017. Index

22. táblázat

Az előző évekhez hasonlóan a lista élén továbbra is 
a Stádium Kft. áll a szakágazat értékesítésének több 
mint negyedét realizálva. A gazdálkodó 12,8 száza-
lékos növekedést követően 289,3 millió forint nettó 
árbevételt könyvelt el. Adózás előtti eredménye nem 
változott jelentősen. A foglalkoztatotti létszáma egy-
gyel emelkedett, amivel a szakágazati dolgozók 34,6 
százalékának biztosított munkahelyet a megyében. 
A Kontír ’99 Kft. árbevétele több mint hatodával ha-
ladta meg a 2017-est, ezzel a második helyen szere-
pel a listán. Dolgozói létszáma egy fővel bővült, ami-
vel a második legnagyobb a megyei könyvvizsgálók 
között, saját tőkéje 14,6 százalékos növekedést köve-
tően 45,6 millió forint volt, adózás előtt eredménye 
pedig több mint kétharmadával nőtt. 
A ”Privát Haszon” Kft. továbbra is harmadik az árbe-
vétel szerinti és második a foglalkoztatói rangsorban. 
Az árbevétele 13,8 százalékkal, a saját tőkéje 5,2 szá-
zalékkal haladta meg a 2017-est. 
Egy helyet javítva negyedik a listán az Auditor Szol-
nok Kft., melynek nettó árbevétele közel harmadával, 

saját tőkéje 5,7 százalékkal, dolgozói létszáma pedig 
1 fővel nőtt az előző évhez képest. A gazdálkodó adó-
zás előtt eredménye két és félszeresére nőtt.
Új szereplő a listán az ötödik helyezett Morál Kft., 
mely a szakágazat hatodik legnagyobb foglalkozta-
tója.
Továbbra is hatodik a Ráció Kft., melynek árbevéte-
le közel megegyezett az előző évivel, adózás előtti 
eredménye több mint felével, saját tőkéje pedig 7,0 
százalékkal emelkedett.  
Nyolcadik a rangsorban a Sába Auditor Kft., amely-
nek értékesítése 11,4 százalékkal, saját tőkéje pedig 
8,6 százalékkal haladta meg a 2017-est az adózás 
előtti eredmény jelentős növekedése mellett. 
Egy helyet előre lépve kilencedik a LAND 2010 Kft., 
amely az előző évivel szinte azonos eredményt ért el 
2018-ban is.
Új szereplő a tizedik helyezett Krasznai Consulting 
Kft. A gazdálkodó értékesítése 6,1 százalékkal, az 
adózás előtti eredménye pedig több mint ötödével 
nőtt.

2 O 1 9
TOP
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MUNKAERŐ-PIACI HELYZETVI.

Az idei évben először elemezzük a munkaerő-piaci 
helyzetet, melynek célja, hogy a társaságiadó-be-
vallásokból kinyerhetőnél aktuálisabb és egyben 
szélesebb körű információkat tudjunk bemutatni. 

Az adatok a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő 
adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a 
szakképzési hozzájárulásról szóló havi bevallásokból 
származnak.

Foglalkoztatottak száma és a bérek alakulása

2019 első félévében a megyei székhelyű gazdálkodók 
által bevallott összes munkaviszonyból származó bér-
jövedelem 9,3 százalékkal nőtt. A bérjövedelemben 
részesülők létszáma 1,0 százalékkal mérséklődött 
ugyan, azonban ez a közmunka programban részt-
vevők számának 31,0 százalékos csökkenésével ma-
gyarázható. Nélkülük a munkavállalók állománya 1,4 
százalékkal nőtt 2018 első hat hónapjához viszonyítva.
Az üzleti szférában dolgozó összes munkavállaló ré-
szére kifizetett bérek 12,2 százalékkal nőttek, a foglal-

koztatotti létszám pedig 1,3 százalékkal bővült – köz-
munkásokkal korrigálva a növekedés 1,7 százalékot 
tett ki.
A költségvetési szerveknél dolgozók részére kifizetett 
összes bér 0,8 százalékkal csökkent, a foglalkoztatot-
ti létszám pedig 7,8 százalékkal maradt el a 2018 első 
félévitől. A munkavállalók számának változására a 
közmunka program gyakorolta a legnagyobb hatást, 
melyet figyelmen kívül hagyva 0,3 százalékos növe-
kedés következett be.

Egyszerűsített foglalkoztatás

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében a megyé-
ben havonta átlagosan 8 089 fő került alkalmazásra 
2018-ban, az általuk havonta ledolgozott munka-
napok száma 6,3 volt. Az esetek háromtizedében 
a dolgozók szakképzettséget igénylő munkakört 
láttak el. A munkanapok 82,6 százalékában alkalmi 
munka, 16,7 százalékában mezőgazdasági idény-
munka, 0,7 százalékában pedig turisztikai idény-

munka keretében került sor egyszerűsített foglal-
koztatásra. Az alkalmi munkavállalóknál az esetek 
több mint egyharmadában volt elvárás a középfokú 
végzettség vagy középfokú szakképzettség. A me-
zőgazdaságban dolgozók és a turisztikai idénymun-
kát végzők foglalkoztatásánál ez az arány nem érte 
el az egytizedet. A kifizetett napi átlagos munkabér 
6 806 forint volt. (33. grafika)

 
33. grafika

2019 első felében az előző év azonos időszakinál ha-
vonta 590-nel több, átlagosan 7 922 fő került beje-
lentésre egyszerűsített foglalkoztatás keretében. A 
növekedés elsősorban az alkalmi munkavállalókhoz 

köthető, az általuk ledolgozott munkanapok száma 
nyolcadával haladta meg a 2018 első félévit, ami az 
esetek több mint négyötödében szakképzettséget 
nem igénylő munkákhoz volt köthető. A végzettség-

EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS 2018-BAN
(fő, Ft)
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hez kötött munkák aránya összességében 1,1 száza-
lékponttal csökkent. A kifizetett napi átlagos mun-

kabér 13,7 százalékkal 7 582 forintra nőtt 2018 első 
félévéhez képest.
 

Leggyakoribb szakmák és életkor szerinti megoszlás

A megyében munkaviszonyból származó bérjöve-
delemmel rendelkező foglalkoztatottak közül leg-
többen egyéb, máshova nem sorolható egyszerű 
szolgáltatási és szállítási foglalkozású dolgozóként 
kerültek bejelentésre 2018-ban. A tizedik legna-
gyobb létszámban pedig a rakodómunkások képvi-
seltették magukat. (34. grafika) 

A LEGGYAKORIBB SZAKMÁKBAN 
DOLGOZÓK SZÁMA 2018-BAN

6715 Egyéb, m.n.s. egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású

5829 Egyszerű ipari foglalkozású

4397 Bolti eladó

2966 Egyéb termék-összeszerelő

2739 Általános iskolai tanár, tanító

2053 Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr

1969 Intézményi takarító és kisegítő

1924 Általános irodai adminisztrátor

1917 Egyéb egyszerű építőipari foglalkozású

1882 Rakodómunkás

34. grafika

 
35. grafika

A foglalkoztatottak az 1975-ben született korosz-
tályból kerülnek ki a legnagyobb számban. A ná-
luk fiatalabbak az összes foglalkoztatott 47,2 szá-
zalékát, az idősebbek a 49,4 százalékát tették ki 
2018-ban. A 20 éves vagy annál fiatalabb munka-
vállalók aránya 1,7 százalék, a 21-30 év közöttieké 
16,4 százalék, a 31-40 év közöttieké 22,8 százalék, 
a 41-50 év közöttieké 29,0 százalék, az 51-60 év 
közöttieké 23,3 százalék, a 60 év felettieké 6,8 szá-
zalék volt.
A megyei dolgozók átlagéletkora 2018-ban 43,1 év 
volt. 2013-ban ez az érték még 1,6 évvel alacso-
nyabb, 41,5 év, 2019 első félévében pedig már 43,5 
év volt. Ebben az időszakban tehát éves szinten 
4-5 hónappal emelkedett a foglalkoztatottak át-
lagos életkora. (35. grafika)

FOGLALKOZTATOTTAK ÁTLAGOS HAVI LÉTSZÁMA ÉLETKOR SZERINT
(fő)

A tíz leggyakoribb szakmában dolgozók tették ki az 
összes foglalkoztatott háromtizedét. A megyében 
összesen 26 olyan szakma volt, amelyben a dolgo-
zók száma meghaladta az ezer főt, ők adták a mun-
kavállalók több mint felét. A száz és ezer fő közötti 
létszámmal rendelkező 135 szakma foglalkoztatottai 
tették ki a megyei munkavállalók több mint négyti-
zedét.
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A munkavállalók számának az elmúlt öt évben ta-
pasztalt bővülésére a legnagyobb pozitív hatást az 
1961 és 1985 között születettek gyakorolták. Ebben a 
korosztályban 2013-2018 között 13,7 százalékkal nőtt 
a dolgozói létszám. Az 1955 és 1960 között szüle-
tetteken belül (2018-ban 58-63 évesek, az öregségi 
nyugdíjkorhatárt még el nem érők) ugyanakkor 20,8 
százalékkal csökkent a foglalkoztatottak száma.

A 18-27 éves munkavállalók 3,7 százalékkal keveseb-
ben, a 28-31 évesek 8,8 százalékkal többen voltak 
2018-ban, mint 2013-ban. A 32-39 évesek számában 
11,8 százalékos csökkenés, a 40-55 évesekében 21,7 
százalékos növekedés következett be. 56-58 év kö-
zött 5,0 százalékkal kevesebben, 59 évesen és felet-
te pedig több mint kétszer többen vállaltak munkát 
2018-ban, mint öt évvel korábban. (36. grafika)  

36. grafika

A 21/2019. (II. 25.) Korm. rendelet 5. számú melléklete 
húsz olyan szakképzést nevesít Jász-Nagykun-Szol-
nok megyére, amelyekben való részvétel Szabóky 
Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosít a 2019/2020-
as tanévben. Az ösztöndíjra jogosító szakképesítések 
megszerzését követően leggyakrabban betölthető 
munkakörök között egyaránt vannak olyanok, ame-
lyekben az elmúlt öt évben nőtt, és olyanok, ame-
lyekben csökkent a foglalkoztatotti létszám. (23. táb-

lázat) A legnagyobb arányban, körülbelül ötödével 
a pék, édesiparitermék-gyártó, a vezeték- és csőhá-
lózat-szerelő (víz, gáz, fűtés) és a cipész, cipőkészítő, 
-javító munkakörben dolgozók száma csökkent havi 
átlagban. A forgácsolók, a gépjármű- és motorkar-
bantartók, -javítók és a burkolók száma közel harma-
dával, a festékszóróké, fényezőké pedig több mint 
negyedével nőtt. A 20 hiányszakmát együttvéve 670 
fővel emelkedett a dolgozói létszám.

2013. év 2018. év 2013. év 2018. év Eltérés 2013. év 2018. év

Lakatos 1 859 1 877 101,0% 43,3 44,7 1,4 163,0 255,2 156,6%
Hegesztő, lángvágó 1 284 1 276 99,4% 38,8 38,8 0,0 198,8 293,6 147,7%
Bolti eladó 4 413 4 397 99,6% 40,8 41,9 1,1 101,2 167,3 165,3%
Forgácsoló 697 905 129,8% 40,6 39,8 -0,8 204,5 304,1 148,7%
Ápoló, szakápoló 1 333 1 361 102,1% 42,4 43,5 1,1 179,3 279,0 155,6%
Mg-i és ipari gép (motor) karbantartója, javítója 1 002 1 108 110,6% 42,2 44,0 1,8 182,9 285,2 155,9%
Épületasztalos 141 168 119,1% 39,1 41,7 2,6 108,5 180,9 166,7%
Pék, édesiparitermék-gyártó 264 213 80,7% 36,8 37,6 0,8 118,4 188,0 158,8%
Szakács 466 542 116,3% 38,0 38,7 0,7 106,5 178,1 167,2%
Vezeték- és csőhálózat-szerelő (víz, gáz, fűtés) 258 211 81,8% 45,7 48,1 2,4 130,1 207,6 159,6%
Kőműves 554 514 92,8% 42,6 46,0 3,4 115,6 171,5 148,4%
Gépjármű- és motorkarbantartó, -javító 558 726 130,1% 40,8 43,7 2,9 135,9 229,8 169,1%
Mg-i, erdőgazdasági, növényvédő gépkezelő 1 228 1 342 109,3% 43,6 44,6 1,0 160,5 233,8 145,7%
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő 439 469 106,8% 43,1 45,3 2,2 165,9 257,9 155,5%
Szabó, varró 473 476 100,6% 45,2 47,4 2,2 109,5 169,3 154,6%
Festő és mázoló 353 363 102,8% 39,3 42,7 3,4 138,7 197,6 142,5%
Szociális gondozó, szakgondozó 929 987 106,2% 44,8 45,2 0,4 140,9 228,8 162,4%
Burkoló 25 32 128,0% 40,3 45,4 5,1 103,3 169,0 163,6%
Cipész, cipőkészítő, -javító 253 199 78,7% 45,2 47,7 2,5 129,4 208,2 160,9%
Festékszóró, fényező 121 154 127,3% 35,4 38,6 3,2 234,5 376,0 160,3%
Összes létszám és átlagos életkor, havi bér 16 650 17 320 104,0% 41,7 42,9 1,2 144,4 227,7 157,7%

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei hiányszakmákban dolgozók főbb adatai

Szakma megnevezése
Átlagos havi létszám Átlagos életkor Átlagos havi bér

Index Index
fő év ezer Ft

23. táblázat

A hiányszakmák dolgozóinak átlagos életkora 1,2 év-
vel nőtt 2013 és 2018 között. Csökkenés csak a for-
gácsolók átlagkorában következett be. A jelentős, 

208 fős létszámnövekedés tehát nagymértékben a 
fiatalabb korosztályoknak köszönhető, ellentétben 
a burkolókkal, akiknél a foglalkoztatotti létszám bő-
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vülése az átlagos életkor több mint öt éves növeke-
désével járt együtt. A legalacsonyabb átlagos életkor 
a pékek, édesiparitermék-gyártók, a legmagasabb a 
vezeték- és csőhálózat-szerelők dolgozói között volt 
megfigyelhető 2018-ban. Előbbi szakma 0,8 évet, 
utóbbi pedig 2,4 évet ”öregedett” az elmúlt öt évben. 
2013-ban a legfiatalabbak még a festékszórók, fénye-
zők voltak, azonban az átlagos életkoruk több mint 
három évet nőtt öt év alatt.
A hiányszakmákban a teljes- és részmunkaidőben 
foglalkoztatottak átlagos havi munkabére több mint 
felével nőtt. 2013-hoz hasonlóan a legalacsonyabb 
fizetést a bolti eladók, a legmagasabbat a festék-
szórók, fényezők vihették haza 2018-ban is. A leg-
nagyobb arányban, 69,1 százalékkal a gépjármű- és 
motorkarbantartók,  javítók bére nőtt öt év alatt. A 
legkisebb, 42,5 százalékos növekedés a festő, mázoló 
munkakörben volt tapasztalható.

A teljes megyében kizárólag azokat a szakmákat te-
kintve, amelyekben havonta átlagosan legalább száz 
fő került foglalkoztatásra, a legfiatalabbak a pincérek 
voltak. Az ő átlagéletkoruk a 2013-as 35,3 évről 34,2 
évre csökkent. A legidősebbek a szakorvosok voltak, 
akiknél az átlagkor 50,1 évről 52,2 évre nőtt. 35 év 
alatti átlagos életkora még a szállítási, szállítmányo-
zási nyilvántartóknak és a recepciósoknak volt, míg 
50 feletti átlagéletkor az egészségügyi tevékenysé-

get folytató egységek vezetőinél, az oktatási-nevelési 
tevékenységet folytató egységek vezetőinél, valamint 
a portás, telepőr, egyszerű őr munkakörökben dolgo-
zóknál volt még tapasztalható 2018-ban.
A legnagyobb mértékben, 3,5 évvel a köztisztasági, 
településtisztasági gépkezelői szakma ”fiatalodott” 
öt év alatt, ahol az átlagos létszám is közel kéthar-
madával nőtt. Az elöregedés a mechanikaigép-kar-
bantartó, -javító (műszerész) szakmát érintette a leg-
nagyobb mértékben. A dolgozók száma ugyan nőtt 
5,9 százalékkal, az átlagos életkoruk azonban 7,4 év-
vel meghaladta a 2013-as szintet. Ötnél több évet raj-
tuk kívül még a kubikosok, az egyéb, máshova nem 
sorolható, helyhez kötött gépek kezelői, valamint a 
vagyonőrök, testőrök átlagéletkora nőtt 2013 és 2018 
között. Mindhárom szakmáról megállapítható, hogy 
az átalagos létszámuk jelentősen csökkent.
A legnagyobb arányban, több mint kétszeresére a 
pultfeltöltők, árufeltöltők bére növekedett, amiben 
jelentős szerepe volt a havi ledolgozott munkaórák 
változásának. A teljes munkaidőben foglalkozta-
tottak száma több mint kétszeresére nőtt, a rész-
munkaidősök száma ötödével csökkent, az általuk 
havonta ledolgozott munkaórák száma pedig 15-ről 
21-re nőtt. A második legjelentősebb bérfejlesztés a 
fémcsiszoló, köszörűs, szerszámköszörűs, a harmadik 
legnagyobb pedig az elektromoshálózat-szerelő, -ja-
vító munkakörökben következett be.  

Szakképzési hozzájárulás

A benyújtott bevallások adatai alapján a megyei 
gazdálkodók 2019 első félévében közel felével csök-
kentették a szakképzési hozzájárulási adó kötele-
zettségüket. A legjelentősebb a tanulószerződéssel 
rendelkező tanulók után igénybe vehető csökkentő 
tétel volt. Az adókedvezményeket havi átlagban ér-
vényesítő 229 gazdálkodóból 219 mérsékelte a bruttó 
kötelezettségét ilyen címen, ami az összes csökken-
tő tétel 92,9 százalékát tette ki. A tanulószerződéssel 

foglalkoztatottak száma havi átlagban 1 766 fő volt, 
ami körülbelül a tizedével maradt el az elmúlt há-
rom év első felében tapasztalttól. Az oktatói kiegé-
szítő csökkentő tétel volt a második legnépszerűbb, 
mellyel havi átlagban 101 gazdálkodó élt az összes 
csökkentő tétel 5,0 százalékának erejéig. Együttmű-
ködési megállapodás alapján (szakképző iskolai ta-
nuló után) igénybe vehető csökkentő tételt átlago-
san 15 vállalkozás vett igénybe 2019 első felében.
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KAMARA TÖRTÉNETE

A kamarai rendszer fejlődése miatt új törvény vált 
szükségessé, amelyet Gróf Andrássy Gyula miniszter-
elnök 1868. március 30-án terjesztett be a képviselő-
házba. A törvény megnövelte a gazdasági kamarák 
autonómiáját, s megtartotta az 1850. évi törvény ren-
delkezéseit a kötelező kamarai tagságról. 

A törvény alapján a kamarai közösség területi egy-
ségenként szerveződött újjá, egy-egy régió nagyobb 
centrális városa körül. Az egymástól külön dolgozó 
kamarák 1871. december 16-18. között megtartott 
első egyetemes gyűlésükön döntöttek országos 
együttműködésükről és meghatározták a kama-
rák fejlődési irányát. Ezen időszakban a kamarák 
valamennyi térségben a kormányzat legfontosabb 
partnereivé váltak. A kamarai hatáskör 1898-ban és 
1907-ben tovább bővült, meghatározva a kamarák 
szerepét az állami iparfejlesztési tevékenységben (jo-

gosítványok a közszállítás, közmunkák lebonyolításá-
ban, felügyelet a tiszta verseny felett, vámmentességi 
kérelmek véleményezése, adómentes kontingensek 
meghatározása stb.).

1945-ben hazánkban újjáalakultak a gazdasági ka-
marák, így hét területi kamarára támaszkodott a 
kamarai rendszer. A Magyar Köztársaság 1948. évi 
rendeletét követően 1949-től lényegében befagyott 
a kamarai élet, a rendszert teljesen szétverték, javait 
államosították, egykori vezetőit üldözték. 

A kamara csak 1968-ban alakult meg ismét név-
leg, akkor, mint a nagy állami külkereskedelmi 
cégek szervezete. Érdemi működés nélkül teltek 
az évek az 1980-as évtizedig, amikor is a reform-
folyamatok felgyorsulása kitágította a kamara le-
hetőségeit. 

Európában a gazdaság fejlődése váltotta ki az első 
kamarák megalakítását a legnagyobb kereskedel-
mi központokban a XV. században, amelyek elsőd-
leges célja a kereskedelem fejlesztése és a piaci 
viselkedési normák betartatása volt. A napóleoni 
reformok következtében a kamarai rendszer elter-
jesztésével a 19. század elején a különböző európai 
országok kamarái sorra kaptak “köztestületi ran-
got”.

Magyarországon az első kamarát Fiuméban alakítot-
ták az üzletemberek, de az igazi térhódításuk csak 
az első kamarai törvény Kossuth kormány általi elő-
készítését, majd érdekes módon császári pátenssel, 
1850. évi hatálybalépését követően történt. A dualiz-
mus korában  a kamara igen jelentős gazdaságszer-
vező, fejlesztő  szerepet látott el, kezdeményezte a 
tőzsdék, szabad raktárak, a Nemzeti Bank létrehozá-
sát, fellépett a mezőgazdaság fejlesztéséért.
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A Magyar Kereskedelmi Kamara élt ezzel és rob-
banásszerű fejlődésnek indult. Rohamosan nőtt a 
taglétszám, a kamara teljesen függetlenedett az ál-
lamapparátustól és a kamarai média pl. Heti Világ-
gazdaság, Napi Világgazdaság a reformeszmék hor-
dozóivá váltak és nagy befolyásra tettek szert.

Új mérföldkőnek számít a kamarák történetében az 
1990. év, amikor a Magyar Gazdasági Kamara szövet-
ségi kamarává alakult és a kamarai közösség bázisá-
vá a hat regionális kamara vált.

A gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény 
a magyar közjogi hagyományokat, illetve a modern 
európai gyakorlatot követve – több mint negyven év 
után – újból intézményesítette a köztestületi gazda-
sági kamarákat. E törvény szellemében alakult meg 
1994. december 5-én a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara is, melynek első 
elnöke 1997-ig Lévai Julianna, a Szole-Meat Húsipa-
ri Zrt. vezérigazgatója, majd azt követően napjain-
kig dr. Sziráki András, az akkori MEZŐGÉP vezér-
igazgatója tölti be a funkciót. A kamarai törvény 
szerint a kamarák köztestületek voltak, a működésük 
önkormányzati elven alapult. A cégek, vállalkozók ka-
marai tagsága automatikus lett.

Sajnos a törvény nem adta vissza az államosított ka-
marai ingatlanokat, és nem biztosította a működés 
elkezdéséhez szükséges pénzügyi alapokat.

A helyzet 1996-ban gyökeresen megváltozott, addig 
az állam által ellátott közigazgatási, és közfeladatok 
tömegét adták át a kamaráknak – egyéni vállalkozói 

igazolvány, taxis engedélyek, utazásszervező vállalko-
zások engedélyezése és felügyelete, hulladékkeres-
kedelem engedélyezése, növényvédő szerek forgal-
mazásának felügyelete, stb. – finanszírozás nélkül. A 
kamarai rendszer e feladatokat rendbe tette, kialakí-
totta az eljárásrendeket, a szolgáltatásokat minden 
városba decentralizálta.

Az 1998-as választásokat követően a személyi ellen-
tétek odáig vezettek, hogy a kamarákat megszünte-
tő törvényt kívánták 1999-ben a Magyar Köztársaság 
Parlamentje elé terjeszteni. Az akkori igazságügy 
miniszter – jelentős nemzetközi nyomás segítségé-
vel, nem volt hajlandó ezt beterjeszteni, és végül egy 
enyhébb változat ment át, melynek célja nyíltan a 
kamarai rendszer ellehetetlenítése volt. 2000-ben 
az addig önállóan működő Kézműves Kamara meg-
szűnt és beolvadt a Kereskedelmi és Iparkamará-
ba, új választásokat és ÁSZ vizsgálatot rendeltek el, 
megvonták a működés anyagi alapjait, elvonták a 
kamarai feladatokat, többek között pl. a vállalkozói 
igazolványok kiadását. A törvény viszont fenntartotta 
a köztestületi rangot. 

2001-től enyhülés kezdődött a kormány és a kamara 
viszonyában, ismét több állami feladat visszakerült a 
kamarákhoz.
2010. után a kamarai rendszer tovább erősödött, 
mely legfőbbképpen a szakképzés területén jelent-
kezett. 

2012. január 1-től törvénymódosítás alapján kötelező 
regisztrációt írt elő az Országgyűlés a kereskedelmi 
és iparkamarában.
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A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KERESKEDELMI 
ÉS IPARKAMARA 2018. ÉVI MUNKÁJA
A kamarai munka középpontjában változatlanul az értékteremtő gazdaság sokirányú támogatása van közép-
pontban. Működésében továbbra is a tagok, a gazdálkodó szervezetek széleskörű szolgáltatására törekedett, 
úgy a gazdaságfejlesztés, a rendezvényszervezés, a vállalkozások forráshoz jutásának segítése, a szakképzés 
területén.

A KAMARA SZAKKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGE

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a szakképzési feladatait a szakképzési törvény-
ben rögzített közjogi feladatként látja el. A szakképzési feladatok összefüggő rendszerében meghatározó a 
képzőhely ellenőrzés, a tanulószerződéses tanácsadói rendszer, a pályaorientáció, a vizsgadelegálás, a szint-
vizsga és a mesterképzés. Kiemelt munkaterület a pályaorientációs feladatok rendszere, ahol a II. félévben 
a nyári táboroztatás, a szeptemberi EUROSKILLS (több, mint 2000 tanuló utaztatása és ellátása), majd a 
novemberi kamionos roadshow feladatellátása szükségessé tette a pályaorientációs tanácsadói hálózat szak-
mai erősítését. 

Partneri kapcsolataink építésére és ápolására nagy gondot fordítunk; több rendezvényünk célja a kamarai 
szakképzési feladatokról szóló tájékoztatás és az együttműködés erősítése.

Kiemelt rendezvényeink

• 2011 óta legsikeresebbnek mondott szakképzési rendezvényünk a minden év szeptemberében megren-
dezésre kerülő Szakképzési WORKSHOP, melyet 2018-ben az MKIK bekapcsolt a nagyobb városokban 
megtartott szakképzési tanévnyitók sorába.

• Rendszeresek a szakfeladathoz kötődő kerekasztal beszélgetések, felkészítő és tájékoztató rendezvények.
• Hasonlóan népszerűek az adóévet záró és bevallást, elszámolást támogató nagylátogatottságú szakkép-

zési előadások.
• A kamaránk által támogatott szakmai, területi versenyek kedvezően befolyásolják és erősítik a partneri 

kapcsolatainkat, ilyenek pl. vendéglátós szakmákban a Pelikán Kupa, Rózsa Kupa, műszaki és műkörmös 
megyei versenyek.

• 2018 nyarán rendeztünk először a pályaorientáció keretében nyári tábori foglalkozásokat. 
• Kiemelten fontos az aktív részvétel a kamara PR tevékenységben: szakmai cikkek írása, médiakapcsola-

tok ápolása. Lehetőleg minden rendezvényünkre meghívjuk a média képviselőit, összefoglaló cikket ké-
szítünk a Jászkun Gazdaság időszaki kiadványunkba, kamarai honlapra, Facebook oldalunkra, Hírlevélbe.

Tanulószerződéses tanácsadói hálózat működése

Az adott időszakban a 1724 tanulószerződésből 1363 lépett hatályba, minden területen csökkenés tapasztal-
ható, az együttműködési megállapodások száma növekedett az ágazati szakképzésnek köszönhetően. 
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Képzőhely ellenőrzések rendszere

2018-ban 249 ellenőrzést tudtunk végrehajtani, ebből 91 bevezető ellenőrzés és 158 köztes ellenőrzés teljesült. 

Az ellenőrzések egyik fő szempontja a személyi feltételek ellenőrzése. 

A támogatási időszak alatt a feladathoz kapcsolódóan 3 rendezvényünk volt: 
• felkészítés az év végi elszámolásokhoz, 
• képzőhely ellenőrzési szakértők képzése, 
• „könyvelőkkel a duális képzésért”, könyvelők 16 órás felkészítése.

Szintvizsga

A támogatott 1023 főből 878 tanuló tett szintvizsgát. 2018. január 04-én az érintett intézmények vezetőinek, 
képviselőinek részvételével – a hagyományoknak megfelelően - értekezletet tartottunk a jogszabályi változá-
sok és a megyei szintvizsgák tudnivalóiról, itt készítettük elő az együttműködési szerződéseket is.

Tapasztalatok, iskolai visszajelzések azt mutatják, hogy a szakképző intézmények igen nagy része még min-
dig változatlanul korainak tartja a 9. évfolyamosok szintvizsgájának időpontját. Fél év alatt a diákok nem jut-
nak el arra a szintre, hogy képesek legyenek megfelelően helyt állni egy komolyabb megmérettetést jelentő 
szintvizsgán.
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Mesterképzés és mestervizsgáztatás

Támogatott és önköltséges finanszírozású mestervizsgák vizsgázói létszámadata (2018)

Mesterszakmák megnevezése 
alfabetikus (ABC szerint) 
sorrendben 

Támogatott 
finanszírozású 
sikeres 
mestervizsgázó 

Önköltséges 
finanszírozású 
sikeres 
mestervizsgázó 

Sikeres 
mestervizsgázók 
létszáma összesen 

Autószerelő 4 3 7 
Festő, díszítő, mázoló és 
tapétázó javítóvizsgázók 

0 2 2 

Fodrász 4 3 7 
Gázfogyasztó berendezés-és 
csőhálózat szerelő 

2 6 8 

Kereskedő 13 0 13 
Szakács 2 1 + 1 javítóvizsgázó 4 
Villanyszerelő 0 6 6 
Összesen: 25 22 47 

 

A képzőhelyi gyakorlati oktató mestervizsga kötelezettségének teljesítéséhez 2015-től 269 fő támogatott és 
57 fő önfinanszírozású mesterképzése valósult meg. Ebből 2018-ban 29 fő vett részt támogatott képzésen és 
25 fő fejezte be sikerrel a mestervizsgát, ezen felül 22 önköltséges mesterképzés teljesült. A mestervizsgák 
mind a 6 szakmában saját szervezésben és lebonyolításban valósultak meg. 

A 2018. november 13-án megtartott mesteravató ünnepségünkön 47 mestert avattunk, emellett a szakmájuk-
ban eltöltött idő alapján 3 mester aranykoszorús és 3 mester ezüstkoszorús mestercímben részesült.

Aranykoszorús mestercímet kapott: 
1. Gyenes Balázs asztalos, 
2. Pálszabó Mihály és 
3. Szabó István szakácsmester. 

Ezüstkoszorús mestercímet kapott: 
1. Gaál Gabriella fodrász, 
2. Jakobicz Józsefné cukrász és 
3. Ökrös Sándor autószerelő mester. 
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Gyenes Balázs                                          Pálszabó Mihály Szabó István

Gaál Zoltánné                                         Jakobicz Józsefné Ökrös Sándor

Záróvizsga delegálás 

A szakmai vizsgák megoszlása:

2017. december 1. és 2018. november 30. között befejeződött vizsgák adatai: 599 bejelentett vizsgán – mely-
nek közel 60 %-a iskolarendszeren kívüli és 50 %-a gépészet – 5865 vizsgázó vett részt.  A vizsgabejelentések 
között ma is magasan vezet (229) az építő- és anyagmozgatógép kezelője szakma. Hiányszakmai képzésben 
az eladó (299), szakács (204) és a hegesztő (201) vezet, sajnos burkoló, műszaki informatikus és vízgépészeti 
technikusból nem volt vizsgázó.

Pályaorientáció és a szakmai versenyek

A 2017/2018. tanév országos szakmai versenyek (OSZTV, SZKTV) elődöntőinek szervezése, lebonyolítása 
Az előzetes felmérésen 368 főt jelentettek le versenyre a megyei szakképző intézmények, ebből 348 főt rög-
zítettek az iskolák, az írásbelit ténylegesen 324 tanuló írta meg.

Előválogatóba az előző évhez képest teljesen megegyező létszámban 17-en jutottak be, döntőbe 15-en kerül-
tek tovább, dobogóra pedig 2018-ban a tavalyi létszám duplája: 8 tanuló állhatott a megyénkből (1 fő I. 
helyezett, 2 fő II. helyezett, 5 fő III. helyezett).

Szakmai vizsga 
típusa 

Iskolai rendszerű: 
delegálások 
száma 

Iskolarendszeren 
kívüli: delegálások 
száma 

összes bejelentett 
vizsgaszám 

összes bejelentett 
létszám 

Komplex 
szakmai vizsgák 254 345 599 5865 
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Kamaránk 12 busszal 554 tanuló utazását szervezte meg, betartva az előírt 6-7-8. osztályos 60 %-os és 40 
%-os szakképzős arányt. A rendezvényen résztvevő 38 iskolai csoportból az általános iskolák tájékoztatását, 
„tárlatvezetését” 20-25 fős csoportokban szerveztük. 

A pályaorientáció megnövekedett feladatai miatt szükségesség vált a pályaorientáció feladatának személyi 
erősítése. Az előírt indikátorokat 2018-ban is túlteljesítettük: 31 osztályfőnöki órán 534 tanuló vett részt, 216 
főt érintett a 8 szülői értekezlet, 70 üzem- és tanműhely látogatáson összesen 1264 tanuló kapott közvetlen 
betekintést a munka világába. 

Az idén újításként vezettük be a nyári tábort, 11 foglalkozást tartottunk meg az előző évben használt Tájolóna-
pi Startcsomagok (6 szakmacsoport) segítségével, összesen 191 tanuló bevonásával.

A szakképzési centrumok által szervezett tavaszi Szakmák Éjszakája programot kamaránk is kiemelten tá-
mogatta szóróanyagokkal, helyszíni előadásokkal a duális képzésről, tanulószerződésről, hiányszakmákról, 
tanulmányi ösztöndíjról.

Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, Erasmus+ mobilitási tanulmányutak

Nemzetközi téren a kamara célja a hazai vállalkozói kör külpiaci érvényesülésének segítése, együttműködési 
lehetőségek kialakítása a szomszédos országok üzleti köreivel. 

A kamara nemzetközi kapcsolatrendszerére építve (a korábbi Leonardo) az Erasmus+ pályázat finanszírozá-
sával évek óta külföldi tanulmányutat szervezünk a vállalkozások innovációs képességének fejlesztésére, a 
gyakorlatorientált szakmai képzésben a jó gyakorlatok átvételére.
A pályázatunk célja teljes mértékben megfelel az Erasmus+ program kiemelt prioritásának, azaz a képzés és 
a foglalkoztatás szereplőit összekötő partnerségek kialakításának.

2016-ban megnyert pályázat „Az olasz gasztronómia eredményeinek átvétele a duális szakképzésben” 
címmel 20 nagykorú tanuló és 48 vendéglátó-ipari szakember szakmai továbbképzésére biztosított támo-
gatást. 

Fogadó partner az Észak- Kelet Olaszországban kiterjedt vendéglátó-ipari és szállodaipari kapcsolatrend-
szerrel rendelkező Marco Polo G.E.I.E. (Gazdasági Érdekeltségű Európai Csoport) társaság, ahol a 48 szakértő 
tíznapos és 14 tanuló 4 hónapos tanulmányútja teljesült. A program 8 tanuló számára Franciaországban feje-
ződött be 2018. április 27-én. 
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A KAMARA GAZDASÁGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGE

Kamarai Szaktanácsadói Hálózat

Rendezvények

A 2018. évben összesen 26 rendezvényt szerveztünk, figyelembe véve a törvényi változásokat és a gazdasá-
gi igényeket. Témájukat tekintve a következő megoszlásban:
• törvényi, jogszabályi változások: 3 db,
• nemzetközi piacok, üzleti lehetőségek: 4 db,
• a vállalkozások ügymenetét segítő előadások, tréningek (innováció, iparjogvédelem, marketing, stb. 

területén): 7 db,
• Modern Vállalkozások Programja (digitális felkészülést segítő programsorozat): 2 db.

Kamaránk által minősített szaktanácsadóink a környezetvéde-
lem, munkajog, cégalapítás, társasági jog, pályázatok, környe-
zetvédelmi termékdíj, munkavédelem, tűzvédelem, marketing, 
közbeszerzés, vám és logisztika, valamint az irányítási rendsze-
rek (ISO 9001; ISO 14 001; EMAS) területén várják a megkeresé-
seket, adnak tanácsokat. 

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. kezdeményezésére szervez-
tük meg februárban a „HGC Akadémia”, valamint az „Ipar 4.0 Országjárás 
2018” Jász-Nagykun-Szolnok megyei programját, összesen 2 db rendezvényt.
Az ACTA DIURNA 2005 Kft-vel összesen 2 db munkavédelmi képviselő kép-
zést.
Google Digital Workshop és szakmai tréningek szervezése a GOOGLE szak-
emberivel összesen 5 alkalommal. Fő témája a Google marketingalkalmazá-
sok, mint a Google Adwords és Analytics megismerése és használata kezdő 
és haladó felhasználók részére. 

Együttműködés más intézményekkel

Modern Vállalkozások Programja

A Modern Vállalkozások Programja keretében a kis- és középvállalkozások tájékozódhattak az infokommu-
nikációs fejlesztési irányokról és megoldásokról, valamint a fejlesztéshez igénybe vehető pályázati lehetősé-
gekről. 

Foglalkoztatási Paktumok

Kamaránk részt vesz a megyei és valamennyi járási Foglalkoztatási Paktumok munkájában. A Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program pályázat keretében létrehozott megyei és helyi foglalkoztatási együtt-
működések, paktumok létrehozásának célja a helyi gazdaság és a foglalkoztatás fejlesztésében érdekelt 
szervezetek partnerségi alapú együttműködésének támogatása a térség munkaerő-piai helyzetének javítása 
érdekében. 

A megyei és a Szolnok városi foglalkoztatási paktumban kamaránkat Dr. Sziráki András elnök, a többi helyi 
paktumban a kamara elnöke által delegált kamarai tisztségviselő, vagy alkalmazott képviseli a kamarát.
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Enterprise Europe Network

Kamaránk a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara társszervezeteként tagja az Enterprise Europe 
Network (EEN) nemzetközi hálózatnak. A tanácsadói tevékenységet és a hálózat üzemeltetésével kapcsola-
tos teendőket a gazdaságfejlesztési osztály vezetője látja el a debreceni iroda támogatása és iránymutatása 
mellett. 
A hálózat üzemeltetése során a beérkező vállalkozói kérdések megválaszolása mellett, munkatársaink rend-
szeresen közvetítenek ki nemzetközi üzleti ajánlatokat és tartják a kapcsolatot az érdeklődő vállalatokkal az 
üzleti kapcsolatok fejlesztése érdekében. 

2018. évben a négy legkeresetebb szolgáltatások a következők voltak:
• nemzetközi üzleti ajánlatok iránti érdeklődés,
• rendezvényeken való részvétel,
• iparjogvédelmi tanácsadás,
• saját EEN profil létrehozása.

2018. évben kiemelt tevékenységek:
• Scale Me Up  - Hogyan legyünk sikeresek a nemzetközi piacokon workshop

A rendezvény célja a hazai, innovatív scale-up vállalkozások támogatása versenyképességük és hálózato-
sodásuk elősegítése érdekében. A program egyben felhívta a figyelmet az IMProve3 ingyenes felmérés 
lehetőségére is. 

• All Staff Meeting
Az Enterprise Europe Network éves továbbképzése. 

• Monitoring Visit
Erwan Le Guen projektvezető által tartott projekt előrehaladási ellenőrzése Debrecenben. 

Iparjogvédelmi Kontakt Pont Működtetése

2018-ban a megye vállalkozói 8 alkalommal keresték meg ka-
maránkat. Az információs pont reklámozása havonta történt a 
kamarai honlapon, hírlevélben, rendezvényeken. Negyedévente, 
a közel 700 példányban megjelenő kamarai újságunkban 1 olda-
las kiemelt megjelenés, az elektronikus verziót pedig közzétet-
tük honlapunkon, hírlevelünkben.

Felmérések, kutatások
• SEPA fizetési módról (országos felmérés).
• KKV fogalom meghatározásáról (nemzetközi felmérés).
• GVI konjunktúra kutatás I. és II. féléves felmérése a megye gazdasági helyzetéről (országos felmérés).
• Műszaki képzés a Debreceni Egyetem műszaki képzési színvonalának felmérése és fejlesztése érdekében 

(regionális felmérés).
• Megyei Gazdasági Körkép megyénk K+F+I környezetének, és pályázati aktivitásának felmérése céljából 

(megyei felmérés).
• GVI rövidtávú munkaerő piaci kérdőív a megyei 2-9 főt foglalkoztató vállalkozások munkaerő piaci hely-

zetéről (országos felmérés).

Pályázati Kisokos 

Gazdaságfejlesztési osztályunk a tavalyi év során összesen két alkalommal küldött ki pályázati hírlevelet a 
2018-as év aktuális pályázatairól. A Pályázati Kisokos számai elérhetőek a kamara honlapján. 
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KAMARAI KITÜNTETÉSEK, DÍJAK, ELISMERÉSEK

A korábbi évek hagyományait követve 2018. évben is a TOP 50 átadási ünnepségén került sor az elnökség 
döntése alapján kamarai elismerések átadására. 

Év Vállalkozása

2017. évi gazdasági teljesítményük elismeréseként az elnökség Év Vállalkozása díjban részesítette a jászfény-
szarui SAMSUNG Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, a szolnoki COOP SZOLNOK 
Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, a jászalsószentgyörgyi BAJOR-FA Nyílászárókészítő 
és Belsőépítészeti Korlátolt Felelősségű Társaságot, valamint a szolnoki JELMEZ-ART Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot.

 SAMSUNG Zrt.

COOP SZOLNOK Zrt. BAJOR-FA Kft JELMEZ-ART Kft.

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöki elismerések

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke kamarai és gazdasági munkája elismeréseként Elnöki Ara-
nyéremben részesítette Orvos-Tóth Endrét, a SZIMmetria Gépipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezetőjét, Varga Andrást, a BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság ügy-
vezetőjét, John Stainest, az Eagle Ottawa Hungary Bőrgyártó és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság 
operatív igazgatóját, valamint a szakképzés területén a kamarával történő példaértékű együttműködése elis-
meréseként Kalmár Andreát, a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum főigazgatóját. 

Kiemelkedő kamarai munkája elismeréseként Elnöki Aranyéremben részesítette Polovicsné Hajcser Kata-
lin, Vas Ildikó, valamint Patakvölgyiné Bán Irén kamarai munkatársakat.
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John Staines – Orvos-Tóth Endre – 
Kalmár Andrea – Varga András

Vas Ildikó – Patakvölgyiné Bán Irén – 
Polovicsné Hajcser Katalin

Észak-alföldi Innovációs Díj

A Debreceni Akadémiai Bizottság a Hajdú-Bihar, a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen 2018. évben is pályázatot hirdetett az innovatív technológiában 
és / vagy termékfejlesztésben kiemelkedő vállalkozások számára. Pályázni lehetett valamely technológiában, 
illetve termékfejlesztésben végrehajtott sikeres innováció leírásával és bemutatásával. 

A benyújtott pályázatok alapján a Debreceni Akadémiai Bizottság és az Észak-alföldi régió kereskedelmi és 
iparkamarái 

„A hegesztés technika területén végzett kiemelkedő fejlesztési tevékenységéért”

innovációja elismeréseként Elismerő Oklevélben részesítette a karcagi székhelyű WELD-IMPEX Termelő és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot.

Pelikán Kupa

A Pelikán Kupa 2006-ban került először megrendezésre. A Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara a szakmunkásképzés fontosságára, a hagyományok ápolására figyelemmel immár negyedik éve 
a Pelikán Kupa főszervezője lett. 

A 13. alkalommal megszervezett verseny mellett gasztronómiai kiállítás, szakmai előadások, bemutatók és 
kóstolók kerültek megrendezésre majd 4.000 látogató részvételével az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ-
ban és a Hild téren, mintegy 1500 m2-en. A cukrász, pincér, szakács szakmákban meghirdetett országos 
versenyre 98 induló regisztrált. A szakmai zsűri tagjai világ- és olimpiabajnok, nemzetközileg elismert, illetve 
mesterszakemberekből állt.



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 50 LEGJELENTŐSEBB CÉGE

57

Példaértékű volt a megyei vállalkozásoknak a rendezvény sikeres lebonyolításához nyújtott anyagi és egyéb 
támogatása, melyet ezúton is köszönünk.



58

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK

Vámügyintézés, okmányhitelesítés

A gazdaságfejlesztés részének is tekinthető, a kereskedelmi forgalomban használatos igazolások, bizonyítvá-
nyok és egyéb okmányok kiállítása és hitelesítése, az ezzel összefüggő szakmai tanácsadás, mint kizárólagos 
kamarai feladat.

Az okmányhitelesítési szolgáltatások között a kamara a származási bizonyítványok kibocsátásával, a kereske-
delmi számlák, nyilatkozatok hitelesítésével, az ATA Carnet kiadásával és a különféle nyomtatványok értékesí-
tésével foglalkozik. Az ügyfelek kérésére a szállítmányozási kárügyek intézését és vámügyintézési tanácsokat 
is szolgáltat a kamara.

Széchenyi Hitelkártya – Kombinált Mikrohitel

A 284 Széchenyi Kártya befogadó hely közül kamaránk 28. a rangsorban a 2018. december 31-ig kiadott 6.230 
kártyával. 

Békéltető Testület

Az együtt nem működő vállalkozásokra vonatkozó szabályozás következtében a vállalkozások hozzáállása a 
testület vonatkozásában jelentősen megváltozott. 

Az árubemutatós és gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos ügyek száma még mindig túl magas, ezt az 
üzlethelyiségen kívüli szabályozás hiányosságai is rontják. Az építőiparban az ablakcserés ügyekben sok a 
visszaélés, ágazati szabályozásra lenne szükség.

Közművekkel kapcsolatos ügyek még mindig nagy számban kerülnek hozzánk, a kötbérszabályozás jogi 
megoldást igényelne.

2018. évben a Testülethez 180 kérelem érkezett. 

A beérkezett 180 kérelemből 168 esetében született határozat. A 2018 évben elbírált 179 ügyből érdemi dön-
téssel 110 zárult, megszüntetésre 54 alkalommal került sor, illetve 8 ügy illetékesség hiányában, 7 ügy hatáskör 
hiányában került áttételre. Megalapozatlan kérelem 16 volt, 7 alkalommal a fogyasztó visszavonta a kérelmét, 
1 alkalommal a felek megállapodtak, 16 alkalommal az eljárás lefolytatása lehetetlen volt, valamint 14 ügy 
került megszüntetésre nem pótolt hiányosságok miatt. 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
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A Nagykun-Hús Kft. kizárólag magyar tulajdonban lévő, immár negyed évszázada, 
1992-ben alapított, élelmiszer előállító cég, mely Magyarországon közép –és kelet-eu-
rópai területeken is ismert és elismert. A vezető európai gyártási és minőségi normák-
nak magas szinten megfelelő üzem legfőbb tevékenységei a sertésvágás és darabolás, 
húskészítmények gyártása, valamint hagyományos füstölésű és sózású pácolt termékek 
előállítása. Az emberek egészsége, a gyermekeink jövője nemcsak a környezeti hatások-
tól, hanem a táplálkozástól is függ. Az egészséges táplálkozás alapja a gyártók szívében 
van. Ezért kiemelten fontos szempont az egész cégvezetés számára az egészséget alap-
vetően támogató élelmiszerek fejlesztése, gyártása, forgalmazása. Így már hosszú évek 
óta töretlen sikerrel gyártjuk és forgalmazzuk többek között a szója –és allergénmentes 
készítményeket.
Termékeinkhez a folyamatos minőségi alapanyag ellátást saját sertéstelepünkről bizto-
sítjuk.
Az innovációkért felelős csapat kiemelten figyel a szárazáru gyártás folyamatos fejleszté-
sére, például a Méteres paprikás vastagkolbászra, mely termék 2012-ben „Észak-Alföldi 
Innovációs Díj”-at, majd 2014-ben „Magyar Termék Nagydíj”-at nyert.

Mindezek mellett cégünk 2008-ban „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdasági Díj”-at, 
2009-ben „Év Vállalkozása Díj”-at, 2014-ben pedig „Magyar Agrárgazdasági Minőség 
Díj”-at nyert.

2018-ban cégünk sikeres K+F pályázatot nyert. A megvalósuló fejlesztés eredményeként 
a fogyasztók számára egy magas biológiai értékkel rendelkező termékcsalád jön létre, 
oly módon, hogy több termékcsoport gyártása során gyógynövény olajokat használunk 
fel.
A termékek tervezése során az egészségkárosodásban szenvedő valamint a tudatosan 
táplálkozó, egészségük megőrzését fontosnak tartó fogyasztók képezik a célcsoportot.
A vásárlói partnereink rugalmas és zökkenőmentes kiszolgálása érdekében a vállalat fo-
lyamatosan megújuló, az „Európai Uniós Normák”-nak megfelelő, 26 teherautóból álló 
gépjárműparkot tart fenn, melynek köszönhetően Magyarország minden szegletébe 

valamint határainkon túlra, Romániába és Szlovákiába is eljutnak termékeink. 

H-5340 Kunhegyes, Kisér út 1. 
Tel: 06 (59) 326-115, tel./fax: 06 (59) 335-027, 06 (59) 530-206

www.nagykunhus.hu

Nagykun-Hús Kft.
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Nagykun-Hús Kft.
Átfogó megoldás az épületszigetelésben

BACHL Nikecell EPS
BACHL Extrapor EPS
BACHL Poliuretán (PIR)
BACHL XPS

Hőszigetelés mindenkinek
www.bachl.hu

Bachl Hőszigetelőanyag-gyártó Kft.
H-5091 Tószeg, Parkoló tér 21. Tel.:
+36 (56) 586-500
Fax: +36 (56) 586-498
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KÖTIVIÉP’B Közép-Tisza Vidéki  
Vízépítő és Telekommunikációs Kft.
Cím: 5000 Szolnok, Gáz u. 1 Tel:. +36/56/452-142
Email:  kotiviep@externet.hu
Web:  www.kotiviepb.hu

SZAKÉRTELEM ÉS MINŐSÉG!
Társaságunk fő tevékenysége vízi- és mélyépítési léte-
sítmények, műtárgyak megvalósítása valamint szenny- 
víz-, csapadék- és ivóvízhálózatok, szennyvíz- és ivóvíz- 
tisztítási technológiák létesítése, fővállalkozói és gene- 
rálkivitelezői szerepkörben. Több évtizedes kima-
gasló szakmai tudással és tapasztalattal rendelkező 
szakembereinknek köszönhetően szolgáltatásaink 
minősége megrendelőink igényeit maximálisan kielé-
gíti. Vállalatunk rendelkezik az általa végzett munká-
latokhoz szükséges engedélyekkel és tanúsítványok-
kal, többek között az Eupont Cert által elismert és 
auditált minősítésekkel: EN ISO 14001:2015, OHSAS 
18001:2007, EN ISO 9001:2015 számú szabványok  
követelményeit teljesítjük. Büszkék vagyunk kivitelezett 
munkáinkra, melyek közül Konzorciumok tagjaként 
környezetvédelmi és vízügyi létesítmény kategóriában 
(2014) Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése 
és átalakítása, első mobilgát Magyarországon, (2016)  
Kisdelta Árvízi Szükség Tározó Korszerűsítése valamint 
a (2017) Szegedi belvárosi árvízvédelmi rendszer fej-
lesztése munkáink Építőipari Nívódíjban is részesültek.

EXPERTISE AND EXCELLENCE!
Throughout its history, our company has excelled in hy-
draulic and civil engineering projects, in the execution 
of non-building structures as well as waste-, rain- and 
drinking water networks and in the implementation of 
waste- and drinking water purification technologies, 
while being in the role of both chief and general contrac-
tors. Thanks to our colleagues with decades of profes-
sional experience and insight, the quality of our services 
meets our cients’ needs every time. Our company holds 
all the certificates and licenses that are necessary for 
our projects among others the certificates accredited by 
Eupont Cert: EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, 
EN ISO 9001:2015. We are very proud of our complet-
ed projects, out of which as member of consortiums, 
we have received the Construction Industry Award for 
Excellence in the category of environmental protection 
and hydraulic projects in 2014 for the remake and rein-
forcement of Szentendre’s rampart, the first mobile dyke 
in Hungary, in 2016 for the refurbishment of Kisdelta 
Emergency Reservoir and in 2017 for the improvement 
of downtown Szeged’s flood protection network.

KISKÖREI HALLÉPCSŐ

SZOLNOKI SÉTÁNY
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Az 1992-ben alapított TISZA-COOP Zrt. Magyarország COOP üzleteit ellátó logisz-
tikai központok egyik legnagyobbja. A vállalkozás nagykereskedelmi-logisztikai 
szolgáltatást végez 12 megye COOP hálózatához tartozó félezer élelmiszer és ve-
gyiáru kiskereskedelmi bolt számára. A cég havonta közel 9400 tonna árut mozgat 
meg és szállít ki működési területének üzleteibe, melynek során 275 ezer km-t tesznek 
meg teherautói. Az üzletek zavartalan áruellátásához három raktárra épülő logiszti-
kai tevékenységet folytat: szárazáru raktár (14,5 ezer m2), hűtöttáru raktár (2,3 ezer 
m2), fagyasztást igénylő mirelitáru raktár (0,5 ezer m2). Az utóbbi időben a raktárak 
elérték kapacitásuk maximumát, ezért raktárbővítési illetve -építési projekt vette 
kezdetét. A szárazáru raktár 2018-ban 1000 m2-rel bővült, míg egy külön indított 
Coop Logisztika Projekt keretében 5,4 ezer m2-es alapterületű, modern raktár-
technológiai rendszeren alapuló, új hűtött-mirelitáru raktár épül. E Projekt kereté-
ben megvalósuló logisztikai központ egyedülálló lesz a térségben. A társaság 2018. 
évi értékesítési árbevétele 42,5 milliárd forint volt, két legnagyobb tulajdonosa
a szolnoki székhelyű Coop Szolnok Zrt. és a jászberényi székhelyű Co-op Star Zrt.

A COOP Szolnok Zrt. 2018-ban 10 megyében, mintegy 90 településen, 152 boltban, közel 1800 fő foglalkoztatottal 
folytatta tevékenyégét. A havonta közel 2 millió vevőt kiszolgáló hálózat boltmegújítási programjának fő straté-
giai elemei az innovatív műszaki tartalom, energiahatékonyság, korszerű választékpolitika, a vásárlási 
élmény fokozása, a hazai termékek széles választékának bemutatása. A COOP Szolnok 2018-ban már hato-
dik alkalommal volt névadó szponzora a 6500 főt megmozgató tömegsport rendezvénynek, a szolnoki COOP 
Májusfa Futásnak. 2018-ban Szolnok mellett Debrecenben és Gyöngyösön is Coop Mikulás vonatot indított, 

és ajándékok-
kal szerzett 
örömöt ösz-
szesen 5000 
ó v o d á s n a k , 
és kórházak 
gyermek osztályán lábadozó gyermeknek. 2018-ban Szolnok vá-
rosa Gróf Szapáry Gyula Díjat adományozott a társaságnak, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pedig 
a „2017. Év Vállalkozása” díjjal illette. Hagyományaival, rendezvé-
nyeivel, és 2018 őszétől már a COOP SZOLNOK A KÖZÖSSÉGÉRT 
ALAPÍTVÁNY tevékenységével is aktív részese a közösségnek.

Az idén 20 éves Co-op Star Zrt. 18 korábbi önálló cég üz-
lethálózatát egyesíti. A jászberényi központú társaság 132 
boltot üzemeltet 102 településen és az ország különböző 
régióiban közel 1200 embernek ad munkát. A Co-op Star 
Zrt. a Coop Klub törzsvásárlói program elindítójaként is 
ismert. Az országos törzsvásárlói forgalom 10%-át a cég 162 
ezer Coop Klub tagjának vásárlása adja. A társaság számá-
ra fontos az energia hatékony felhasználása. A legtöbb 
helyen LED világításokat, zárt hűtőket használnak, ezzel is 
csökkentve az energiafelhasználást. Megjelent a napelemek 

alkalmazása is és a kereskedelmi szereplők közül elsőként a használt étolaj visszagyűjtési szolgáltatás is várja a vásárlókat 
az üzleteikben. A boltok felújításainál a külső és belső megjelenés megvalósítása során a vásárlási élmény, a 

kényelem, vásárlói komfort fokozása, a lokalitás megjelenítése is fontos szempont, ez � gyelhető meg 
Nagykőrösön, Budapest XV. kerületi és az Abonyban ez évben felújított boltjainál. A Co-op Star 

Zrt. részese a COOP csoport által szervezett programoknak, de saját rendezvények, 
fesztiválok rendezésével, civil szervezetek, iskolák, egyesületek támo-

gatásával is hozzájárul a hagyományos értékek 
megtartásához.

Gyor-Moson-Sopron 
megye

Komárom-Esztergom 
megye

 

Veszprém megye

Fejér megye

Pest megye

Budapest

Nógrád megye Heves megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye

Hajdú-Bihar megye 

Jász-Nagykun-Szolnok 
megye

Békés megye

Csongrád megye

5000 Szolnok, Téglagyári út 13. • Telefon: 56/511-310 • Fax: 56/511-330 
E-mail: titkarsag@tiszacoop.hu • Web: www.tiszacoop.hu, facebook.com/tiszacoopzrt

TISZA-COOP
ZRT.

5008 Szolnok, Krúdy Gyula út 108. • Telefon: 56/516-626 • Fax: 56/516-627 
E-mail: titkarsag@coopszolnok.hu • Web: www.coopszolnok.hu, facebook.com/coopszolnok, instagram/coopszolnok

COOP SZOLNOK
ZRT.

5100 Jászberény, Ady Endre út 22. • Telefon: 57/411-411 • Fax: 57/411-543
E-mail: mail@coopstar.hu • Web: facebook.com/coopstarzrt

CO-OP STAR
ZRT.

A jó szomszéd!

fesztiválok rendezésével
gatásávalA teljesen magyar 

tulajdonban lévo COOP hálózat 
minden tagjának üzletfilozófiája a kiváló hazai 
élelmiszerek és a vidéki, magyar kiskereskedelem támogatása.

Működési területünk
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Cégünk több mint hatvanéves tapasztalattal rendelkezik szervetlen vegyipari termékek gyártása terén. 
Termékeink minőségét munkatársaink szakértelme és kiválóan működő minőségirányítási rendszerünk garantálja.

Műtrágyáink:

GENEZIS márkanevű NPK, PK, NP, NS mezo- és mikroelem tartalmú műtrágya 
családunk összetételének széles választékát kínáljuk megrendelőinknek, vevői igények 
szerint vállaljuk speciális összetételek legyártását is. Műtrágyáinkat GENEZIS 
partnerhálózatunk értékesíti. 

2014-ben kezdtük forgalmazni a GOLD STARTER mikrogranulátum termékünket, 
amelynek használatával felgyorsítható a csírázó növény kezdeti fejlődése. Ez a 
termékünk NAGYDÍJAT kapott a  „Magyar Növénytermesztési Pályázaton” 

További termékeink:

 Technikai kénsav és
gyógyszerkönyvi kénsav

 Akkumlátorsav
 Óleum
 Klórszulfonsav
 Kriolit

www.bigeholding.hu
www.genezispartner.hu

Szolnok,  Tószegi út 51. Pf.: 1.
Tel: +36 56 505 805
Fax: +36 56 505 806



FF Fémfeldolgozó Zrt.
H-1101 Budapest, Kőbányai út 49.
T: +36 (1) 434-2995
www.ffzrt.hu

FF Mezőtúri  Üzem
H-5400 Mezőtúr, Vásárhelyi Pál u. 2.

e-mail: ffzrt@ffzrt.hu
www.ffzrt.hu

FF Fémfeldolgozó Zrt.

Az FF Fémfeldolgozó Zrt. jogelődjét, a Fémfeldolgozó Szövetkezetet 1949-ben alapította 5 kisiparos.
A vállalkozás 1991-ben alakult át 100%-ban magyar tulajdonú részvénytársasággá. 2005-től a Rév 
Csoport tagja.
Az FF Zrt. adminisztrációs központja Budapesten található, a termelés pedig az 1965-ben Mezőtúron 
létesített gyárban történik. Cégünk a rozsdamentes anyagok, lemezek, csövek és profilok feldolgo-
zásának specialistája. 70 éves tapasztalatunk, modern technikai hátterünk és szakképzett csapatunk a 
garancia termékeink minőségére. Szakértelem a tervezéstől a gyártásig. Saját gyártású termékeink 
közé tartozik a korábban a BLANCO nevével fémjelzett Medical termékvonal is. 

70
éves  jubileum

1949–2019

Révgroupa tagja  www.revgroup.hu



Ügyvezető: FÖLDHÁZI FERENC
H-5100 Jászberény, Lehel vezér tér 9., Tel.: +36-57/505-880, Fax: +36-57/505-888

H-1068 Budapest, Szondi u. 93. fsz. 1., Tel.: +36-1/301-0912, Fax: +36-1/301-0913, e-mail: stadium@stadium.hu

A STÁDIUM Vállalkozási és Adótanácsadó Kft. 1993. januárjától működik 
jelenlegi formájában, és napjainkra a régió egyik legjelentősebb tanácsadó 
cégévé fejlődött. 2018-ban ünnepeltük alapításunk 35. évfordulóját.

STÁDIUM Kft.
Szakértelem a cégalapítástól a könyvvizsgálatig

Cégünk teljes körű könyvviteli szolgáltatást, üzleti- és adótanácsadást 
kínál ügyfeleinek. Várjuk Önt irodáinkban, Jászberényben a Lehel vezér 
tér 9., illetve Budapesten a VI. kerület, Szondi u. 93. fszt. 1. szám alatt. 
Szolgáltatásainkról bővebben felvilágosítást vagy személyes találkozót 
kérhet az 57/505-880 vagy 1/301-0912-es telefonszámokon.

Referenciánk

A STÁDIUM Kft. harmincöt éves működése alatt számos külföldi és magyar 
tulajdonú cég üzletviteli, adózási és számviteli problémáját oldotta meg sikerrel.
Szakértelmünkkel és tapasztalatunkkal a megbízóink elégedettek, amelyet 
ügyfélkörünk évről érve történő bővülése is jelez.
Irodáink és munkatársaink felkészültek az elektronikus adóbevallások 
teljesítésére is.

STÁDIUM Kft.
Az ügyfélközpontú szolgáltatás és a megbízható pénzügyi tanács forrása

Szakemberink szerint ügyfeleinknek folyamatos és értékes pénzügyi 
tanácsadásra van szükségük - cégük megalapításától a mérlegkészítésig. Teljes 
körű szolgáltatásunk magas színvonalát a vállalkozási területre szakosodott 
ügyvédi háttér és külkereskedelmi szakjogász segíti.
Kontrolling feladatokat ellátó, új csoportunkat azért hoztuk létre, hogy 
gazdasági kérdésekben megkönnyítsük a cégvezetők döntéshozatalát.

Küldetésünk

A STÁDIUM Kft. tisztában van azzal, hogy minden kisvállalkozás 
magában hordozza a nagyság lehetőségét. Cégünknél éppen ezért 
nincsenek nagy és kicsi, vagy fontos és nem fontos ügyfelek. Egyetlen 
célunk, hogy kivétel nélkül, minden kliensünknek naprakész, értékes 
üzleti tanácsot adjunk, és rászolgáljunk azoknak a cégeknek a bizalmára, 
amelyek a pénzügyi életük alakulását a STÁDIUM Kft. szakértelmére 
bízták.

A STÁDIUM Kft. az elégedett ügyfelekért dolgozik. Reméljük Önt is 
hamarosan közöttük üdvözölhetjük.

Földházi Ferenc                                                                   Dr. Ifkovics József



www.erstepowernetwork.hu

Erőt ad a cégeknek,  
akik hisznek magukban.

ERSTE POWER BUSINESS
 +  POWER NETWORK



Professzionális flottakezelés www.jpauto.hu

Az új EQC.
Az elektromos autók között 
már van egy Mercedes.

HU-5100, Jákóhalmi út 40. és 42.
JÁSZBERÉNY

T: +36 57 505 515
E: jaszbereny@jpauto.hu

NYÍREGYHÁZA
HU-4400, Orosi út 20/a.
T: +36 42 462 375
E: nyiregyhaza@jpauto.hu

VESZPRÉM
HU-8200, Gladsaxe utca 1.
T: +36 88 591 190
E. veszprem@jpauto.hu

EGER
HU-3300, Kőlyuk út 6.
T: +36 36 889 111
E: eger@jpauto.hu

HU-2151 Fót, Fehérkő út 4/a.
T: +36 1 999 0228
E: budapest@jpauto.hu

BUDAPEST M0-M3


