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Dr. Sziráki András
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke

Czinege Attila
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága
főigazgatója

Tisztelt Olvasó!

2015. évben 20. alkalommal jelenik meg a Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdaságát bemutató TOP 50 
kiadvány, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága és a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közös kiadványaként.

Célunk ebben az évben is Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdasági életének, illetve a megyét legin-
kább befolyásoló 50 társas vállalkozás tevékenységének bemutatása a társasági adóbevallások adatai-
nak tükrében. 

Régiós szinten az adóalanyi kört és az adóbevételeket mutatjuk be. Megyei szinten a nettó árbevétel, 
az eredmény és létszámadatok, illetve a mérlegadatok elemzésével foglalkozunk. Bemutatjuk az 50 ki-
emelt vállalkozás hozzájárulását a megyei teljesítményekhez, nevesítve a tíz legnagyobb céget. A főbb 
jellemzőket kistérségi és nemzetgazdasági ágazati szinteken is értékeljük.
A feldolgozóipar két nagy iparága a gépgyártás és az élelmiszeripar, valamint a kereskedelem, a mező-
gazdaság és a könyvvizsgálók 10 legnagyobb vállalkozását külön fejezetben is bemutatjuk.

Úgy gondoljuk, hogy egyike lenni a megye 50 legmeghatározóbb vállalkozásának érdem és megtisz-
teltetés.

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

Ezúton gratulálunk a vállalkozások vezetőinek és dolgozóinak, hogy kiváló teljesítményükkel kivívták 
helyüket az 50 meghatározó vállalkozás között 2014. évben!
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE KIEMELT VÁLLALKOZÁSAI 
2014. ÉVBEN, BETŰRENDBEN

ACCELL HUNLAND KFT. TÓSZEG
AGROSPRINT KFT. KARCAG
ANTALIS HUNGARY KFT. SZOLNOK
AUNDE KFT. SZOLNOK
B.H. KFT. SZOLNOK
BACHL KFT. TÓSZEG
BI-KA KFT. SZOLNOK
BSM MAGYARORSZÁG KFT. SZOLNOK
BUNDY KFT. JÁSZÁROKSZÁLLÁS
CARGILL TAKARMÁNY ZRT. KARCAG
CARRIER CR MAGYARORSZÁG KFT. JÁSZÁROKSZÁLLÁS
CLAAS HUNGÁRIA KFT. TÖRÖKSZENTMIKLÓS
CONTAREX KFT. KISÚJSZÁLLÁS
CO-OP STAR ZRT. JÁSZBERÉNY
COOP SZOLNOK ZRT. SZOLNOK
DERULA KFT. SZOLNOK
DOMETIC ZRT. JÁSZBERÉNY
EAGLE OTTAWA HUNGARY KFT. SZOLNOK
ELECTROLUX LEHEL KFT. JÁSZBERÉNY
F.SEGURA HUNGÁRIA KFT. SZOLNOK
FAURECIA E.C.T.H. KFT. JÁSZÁROKSZÁLLÁS
FORTACO ZRT. JÁSZBERÉNY
GEOINFORM KFT. SZOLNOK
ILONA MALOM KFT. SZOLNOK
JÁSZAPÁTI 2000. MG. ZRT. JÁSZAPÁTI
JÁSZ-PLASZTIK AUTÓCENTRUM KFT. JÁSZBERÉNY
JÁSZ-PLASZTIK KFT. JÁSZBERÉNY
JOPP INTERIOR HUNGARY KFT. SZOLNOK
KAISER FOOD KFT. SZOLNOK
KÓD KFT. JÁSZBERÉNY
KÖTIVIÉP’B KFT. SZOLNOK
KUNTEJ ZRT. TISZAFÜRED
LORENZ SHOE GROUP KFT. MARTFŰ
MAGTÁR KFT. SZOLNOK
MÁTRAMAG MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET JÁSZÁROKSZÁLLÁS
MÁV FKG KFT. JÁSZKISÉR
MCHALE HUNGÁRIA KFT. SZOLNOK
NAGYKUN-HÚS KFT. KUNHEGYES
NP HUNGÁRIA KFT. KUNSZENTMÁRTON
PALMI-TOP KFT. JÁSZBERÉNY
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
TRV ZRT. SZOLNOK
ZÖLD-KER KFT. SZOLNOK
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I. AZ ADÓALANYI KÖR BEMUTATÁSAI. AZ ADÓALANYI KÖR BEMUTATÁSA

1. ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ

Az Észak-alföldi régióban 2014. év végén 264.165 
adószámmal rendelkező működő adóalanyt tar-
tottunk nyilván. Az előző év azonos időszakához 
viszonyítva az adózók száma 2.971 darabbal emel-
kedett. A legnagyobb arányú növekedés az egyéni 
vállalkozóknál tapasztalható, számuk 2.002 darab-
bal emelkedett. Az adószámos magánszemélyek 
száma a 2013. év végi adatokhoz képest 1.725 fővel 
lett több. A társas vállalkozások számában 1,3%-os 
csökkenés történt ez idő alatt. Az adózói kör össze-
tételét tekintve annak 56,8%-át az adószámos ma-
gánszemélyek teszik ki, a társas vállalkozások ará-
nya 22,2%, az egyéni vállalkozóké 21%. (1. grafika)

2. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

A megyében 2014. év végén 52.874 adószámmal 
rendelkező adózó működött, ami az előző évi ada-
tokhoz viszonyítva 1,2%-os növekedést jelent. Az 
adószámos magánszemélyek száma 529 fővel 
emelkedett, az egyéni vállalkozóké 270 darabbal 
növekedett, a társas vállalkozások száma 153 da-
rabbal csökkent a 2013. év végi adatokhoz képest. 
(3. grafika)

1. grafika

2. grafika

3. grafika

Az Észak-alföldi régió összes működő adózói-
nak 43,3%-a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 
36,7%-a Hajdú-Bihar megyében, egyötöde Jász-
Nagykun-Szolnok megyében tevékenykedett 
2014. évben.

5

Az összes társas vállalkozás fele korlátolt felelős-
ségű társaság volt 2014. év végén, több mint egy-
ötöde nonprofit szervezet,  egyötöde betéti tár-
saság. (2. grafika)
A jogi személyiségű társas vállalkozások közel 
70%-a korlátolt felelősségű társaság, több mint 
egynegyede betéti társaság.
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Ebben a megyében tevékenykedett az Észak-alföl-
di régió egyéni vállalkozóinak és az összes társas 
vállalkozásának közel egynegyede, az adószámos 
magánszemélyeinek közel egyötöde. Az adózói 
kör összetételében a társas vállalkozások 25,4%-
kal, az egyéni vállalkozók 25,3%-kal képviseltetik 
magukat. Az adószámos magánszemélyek aránya 
49,3%-ot tesz ki. 
Az összes társas vállalkozás közel fele korlátolt fe-
lelősségű társaság volt 2014. év végén, közel egy-
negyede nonprofit szervezet, több mint egyötö-
de betéti társaság és 3,2%-a költségvetési szerve-
zet. (4. grafika)

A jogi személyiségű társas vállalkozások kéthar-
mada korlátolt felelősségű társaság, közel 30%-a 
betéti társaság. 

4. grafika

AZ 50 LEGNAGYOBB VÁLLALKOZÁS
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1. AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ADÓBEVÉTELE

A NAV Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgató-
sága illetékességi körébe tartozó adózók kiemelt 
adó- és járulékbefizetései 62 milliárd Ft-tal nőttek 
2014. évben. Az általuk teljesített 731,1 milliárd Ft 
bruttó befizetés legnagyobb részét, 43,6%-át, a 
Társadalombiztosítási Alapokat megillető járulék 
és az egészségügyi hozzájárulás tette ki, együt-
tes összegük 318,7 milliárd Ft volt. A bruttó befize-
tések második legjelentősebb tétele – több mint 
harmada – általános forgalmi adóból származott. 
A régiós áfa befizetések 11%-os növekedést köve-
tően 246 milliárd Ft-ot tettek ki. A személyi jövede-
lemadó befizetések a járulékokhoz hasonlóan kö-
zel 9%-kal nőttek, 131 milliárd Ft-ot tettek ki. Tár-
sasági adóból 35,4 milliárd Ft bruttó bevétel folyt 
be a régióban, ami az összes befizetés 4,8%-át tet-
te ki. (5. grafika)

5. grafika

6. grafika

Az adózók részére a kiemelt adónemekben kiutalt 
éves összeg 185,8 milliárd Ft-ot tett ki 2014. évben, 
melynek 93%-a általános forgalmi adóról, 4,3%-a 
személyi jövedelemadóról, 2,7%-a társasági adó-
ról teljesült.

A nettó adó- és járulékbevételek összege 545,3 
milliárd Ft volt, 11,2%-kal nőtt a 2013. évihez ké-
pest. (6. grafika)
Az 55 milliárd Ft többletbevétel közel fele (47,6%-

a) a Társadalombiztosítási Alapokat megillető járu-
lékokból és egészségügyi hozzájárulásból, 30,4%-
a általános forgalmi adóból származott.  A szemé-
lyi jövedelemadó bevétel növekedése az összes 
bővülésnek a 18,9%-át, a társasági adóé 3,1%-át 
tette ki az. 
A TB alapokat megillető járulékok és az egészség-
ügyi hozzájárulás jogcímén befolyt 318,7 milliárd 
Ft 9%-kal, 26,2 milliárd Ft-tal haladta meg az elő-
ző évit. A befizetés növekedését legnagyobb mér-
tékben a bér- és minimálbér-emelés, az egyes fek-
vőbeteg-szakellátók költségvetési szervvé történő 
alakulása, valamint a közmunka program kereté-
ben foglalkoztatottak számának jelentős emelé-
se okozta. Közfoglalkoztatottak nélkül nézve az 
üzleti körben foglalkoztatottak száma 2,2%-kal, 
a költségvetési szférában alkalmazottak száma 
4,9%-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva. 
2013. évben havonta átlagosan 39,1 ezer fő volt a 
közfoglalkoztatottak száma, míg 2014. évben kö-
zel 50%-kal többet, 55,1 ezer főt foglalkoztattak 
közmunkásként havonta. Az üzleti szféra befize-
tése a bázisévi összeget 8%-kal, a költségvetési 
köré 11,8%-kal haladta meg. A bevételek 77%-át 
a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető, 19%-át az 
Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek 

II. ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSA
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2. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ADÓBEVÉTELÉNEK ALAKULÁSA

A megye adózói 2014. évben a kiemelt adóne-
mekben 193,5 milliárd Ft befizetést teljesítettek 
és 57,8 milliárd Ft kiutalásban részesültek. A net-
tó adóbevétel 135,7 milliárd Ft volt, melynek kö-
zel kétharmadát a társadalombiztosítási járulék, 
egynegyedét a személyi jövedelemadó bevéte-
lek tették ki. Az általános forgalmi adónem rész-
aránya 4,5%, míg a társasági adó bevétel aránya 
8% volt. (7. grafika)

A kiemelt adónemekben a régió nettó bevételé-
nek 24,9%-át a Jász-Nagykun-Szolnok megyei adó-
zók teljesítették 2014. évben.
A megye gazdálkodói az előző évinél 5,9 milliárd 
Ft-tal több, 85,8 milliárd Ft befizetést teljesítettek 
Társadalombiztosítási Alapokat megillető járulék 
és egészségügyi hozzájárulás jogcímén. Az üzle-
ti körben 7,2%-os, a költségvetési szférában közel 
8,8%-os növekedés volt megfigyelhető.
A megye nettó személyi jövedelemadó bevéte-
le 32,9 milliárd Ft volt, melynek 78,8%-át az üzleti 
szférába tartozó adóalanyok, 21,2%-át a költség-
vetési szervek teljesítették. A növekedés egésze a 
befizetéshez köthető az előző évivel megegyező 
kiutalás mellett. Az üzleti szféra adózói 5,4%-kal, 
a költségvetési szervek 8,7%-kal teljesítettek több 
nettó befizetést mint 2013. évben. 
2014. évben a megye társasági adó bevétele az 
előző évi körül alakult, 10,9 milliárd Ft volt. Az adó-

7. grafika

adták, 4%-a az egészségügyi hozzájárulás bevé-
teléből származott. 
A régióban 2014. évben 73,2 milliárd Ft nettó álta-
lános forgalmi adó bevétel realizálódott. Ez az ösz-
szeg az egy évvel korábbi értéket 16,7 milliárd Ft-
tal, 29,6%-kal haladta meg. A befizetés 24,4 milli-
árd Ft-tal, az adózók részére teljesített kiutalás 7,7 
milliárd Ft-tal nőtt. A kiutalások tárgyévi alakulásá-
nál figyelembe kell venni, hogy egy gázelosztó vál-
lalkozás részére 2013. májusban kimagasló, 5,9 mil-
liárd Ft került kiutalásra, mely a társaság és a régió 
legnagyobb gázkereskedőjének több éve húzódó 
elszámolásának az eredménye volt. Az adózó bá-
zisévi kiugró teljesítése nélkül a kiutalások tárgyévi 
növekedése lényegesen magasabb, 8,5%-os volt.
A személyi jövedelemadóból származó bevétel 
összege 122,9 milliárd Ft volt, 10,4 milliárd Ft-tal 

nőtt a bázisévhez képest. A járulékbevételekhez 
hasonlóan a növekedést a minimálbér emelése, 
a bérfejlesztés, az egyes fekvőbeteg-szakellátók 
költségvetési szervvé történő alakulása, a közmun-
ka program keretében foglalkoztatottak számá-
nak jelentős emelése, valamint a foglalkoztatotti 
létszám növekedése okozta. Az üzleti szférában 
8,1%-os, a költségvetési körben 12,8%-os növeke-
dés volt megfigyelhető.
A társasági adóból származó 30,5 milliárd Ft ösz-
szegű bevétel 5,9%-kal haladta meg a 2013. évit. 
Az adózók részére kiutalt társasági adó összege 0,5 
milliárd Ft-tal csökkent, az általuk fizetett adó 1,2 
milliárd Ft-tal nőtt. A társasági adó befizetéseknél 
a feltöltések miatt a december hónap meghatá-
rozó jelentőségű, az egész éves nettó bevételnek 
35,6%-a realizálódott ebben a hónapban. 
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8. grafika

zók 12,4 milliárd Ft befizetése mellett összesen 1,5 
milliárd Ft kiutalásban részesültek. A régiós befize-
tés 34,9%-a, a kiutalás 30,2%-a volt a megyei adó-
zókhoz köthető 2014. évben.
 
A megye általános forgalmi adó alanyai az előző 
évinél 6 milliárd Ft-tal több, közel 60,4 milliárd Ft 
befizetést teljesítettek. Az adózók részére kiutalt 
áfa 54,3 milliárd Ft volt. A befizetés 11%-kal, a ki-
utalás 7,3%-kal haladta meg a bázisévit. Az adó-

nem nettó bevétele az előző évi 3,8 milliárd Ft-ról 
6,1 milliárd Ft-ra nőtt. (8. grafika)

AZ 50 LEGNAGYOBB VÁLLALKOZÁS
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III. A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI 
TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK TELJESÍTMÉNYEI

A kiadvány készítésekor összegeztük a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei székhellyel rendelkező vállal-
kozások adatait. A társas vállalkozások közül a fel-
sőoktatási intézmények kivételével, a költségve-
tési szervezetek nem alanyai a társasági adónak. 
A non-profit szervezetek (alapítványok, közala-
pítványok, társadalmi szervezetek, köztestületek, 

lakás-szövetkezetek, egyházak) alanyai a társasá-
gi adónak, de vállalkozási tevékenység hiányában 
társasági adóbevallás benyújtására nem kötelezet-
tek. Ezek az adózók egyszerűsített nyilatkozat be-
nyújtásával teljesítik bevallási kötelezettségüket.
Elemzésünk 8.569 darab hibátlan társasági adóbe-
vallás adatainak összegzéséből készült.

1. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

A megyei társas vállalkozások 2014. évben együt-
tesen 2.187,8 milliárd Ft nettó árbevételt realizál-
tak, ami a bázisévi 2.124 milliárd Ft-hoz képest 3%-
os növekedést jelent. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan a megyei értékesí-
tés közel egyharmadát, 32,2%-át egy a feldolgo-
zóiparban tevékenykedő vállalkozás adta. E kima-
gasló teljesítményű cég 2014. évben 3,3%-kal több 
árbevételt ért el az előző évitől. Tőle függetlenül a 
megye társas vállalkozásainak árbevételében szin-
tén növekedés figyelhető meg, 2,9%-kal haladta 
meg az egy évvel korábbi értéket.
2013. évhez hasonlóan, a megyei árbevétel 47,5%-
a belföldi értékesítésből, 52,5%-a exportból szár-
mazott. 2014. évben a belföldi értékesítés terén 
4,1%-os növekedés volt tapasztalható. Az előző 
évhez képest 41,1 milliárd Ft-tal több, 1.039,6 mil-
liárd Ft belföldi értékesítést realizáltak az adózók. 
Az exportértékesítés 22,7 milliárd Ft-tal haladta 
meg a 2013. évi értéket. (9. grafika)
A belföldi- és exportértékesítés alakulását is nagy-
mértékben befolyásolta az említett gazdálkodónál 
bekövetkezett változás. Az említett társaság érté-
kesítési szerkezete idén is az elmúlt évekkel azo-
nosan alakult, értékesítésének több mint négyötö-
de külföldi piacokra irányult. Exportjában 3,4%-
os, belföldi értékesítésében 2,9%-os növekedés 
figyelhető meg. Nélküle a megye társas vállalko-
zásainak exportja kevéssel a bázis szint felett ala-

kult, míg belföldi értékesítésük 4,3%-kal haladta 
meg a 2013. évi értéket.

9. grafika

A vállalkozási tevékenységből származó árbevétel 
változása nemzetgazdasági ágazatonként eltérő 
mértékű és irányú volt. A korábbi évekhez hason-
lóan a legnagyobb forgalmat a feldolgozóipari és 
a kereskedelmi ágazat vállalkozásai bonyolították. 
A mezőgazdaságban érdekelt cégek nettó árbe-
vétele 2014. évben 98,6 milliárd Ft volt, 2,7 mil-
liárd Ft-tal több mint egy évvel korábban. Ezzel 
a mezőgazdasági ágazat 2013. évhez hasonlóan 
4,5%-os részesedéssel volt jelen a megye nettó 
árbevételében. 
A bányászatban tevékenykedő cégek árbevétele 
stagnált, 7,4 milliárd Ft árbevételt értek el.
A feldolgozóipari szektor cégeinek nettó árbevé-
tele 1.511,2 milliárd Ft volt, ami a teljes megyei ér-
tékesítés legjelentősebb része, 69,1%-a. Ebben az 
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ágazatban történt a legnagyobb összegű, 36,2 mil-
liárd Ft árbevétel növekedés, mely a bázishoz ké-
pest 2,5%-os emelkedés. A már említett kiemelt 

gazdálkodó nélkül az ágazatban 1,8%-os növeke-
dés tapasztalható 2013. évhez képest. (10. grafika)
 

A villamosenergia-ipar árbevétele kevéssel a bázis-
szint alatt teljesült. Az ágazat legnagyobb árbevé-
telét kimutató víztermeléssel, -kezeléssel, -ellátás-
sal foglalkozó gazdálkodója az ágazati értékesítés 
több mint kétharmadát bonyolította. A társaság 
10,8%-kal nagyobb árbevételt ért el, mint egy év-
vel korábban, azonban egy 2013. évben jelentős 
bevételt elérő adózó 2014. július 15-től más ága-
zatban folytatta tevékenységét. Ennek hatására a 
szektor bevétele a bázis 98,2%-a. Az ágazatváltó 
adózó nélkül 4,4%-kal nőtt a villamosenergia-ipar 
nettó árbevétele.
A nemzetgazdasági ágazatokat tekintve a legna-
gyobb arányú, 13,8%-os növekedés az építőipar-
ban valósult meg. A szektor értékesítése 90,8 mil-
liárd Ft volt, 11 milliárd Ft-tal több, mint egy évvel 
korábban. A bővülés jelentős részéhez egy vízi lé-
tesítmény építő társaság járult hozzá, az adózó 9,3 
milliárd Ft-tal növelte a nettó árbevételét.
A megye árbevételéből, ahogy a korábbi évek-

ben, úgy 2014. évben is a kereskedelem részese-
dése volt a második legnagyobb, 15,3%. Az ága-
zat cégei 2014. évben 15,8 milliárd Ft-tal növelték 
értékesítésüket, 334 milliárd Ft árbevételt értek el. 
A növekedéshez nagyban hozzájárult három adó-
zó előző évhez viszonyított többlet teljesítése, az 
ágazati többletbevétel közel 60%-át realizálták. 
A vendéglátás árbevétele 10,7%-kal nőtt a 2013. 
évihez képest, ami 1,1 milliárd Ft bővülést jelent. 
A szállítási szektor 41,5 milliárd Ft árbevételt re-
alizált, 14,3%-kal kevesebbet, mint egy évvel ko-
rábban volt. Az elmaradás egy adózóhoz köthető, 
amely beolvadt egy más megyei székhellyel ren-
delkező társaságba. Nélküle az ágazat árbevétele 
bázis szinten alakult. 
A szolgáltatási szektorban érdekelt cégek nettó ár-
bevétele a 2013. évi 77,7 milliárd Ft-ról 81,8 milliárd 
Ft-ra nőtt. A növekedés több mint fele, 2,8 milliárd 
Ft egy társasághoz köthető, mely a 2013. évi árbe-
vételének háromszorosát érte el. 

10. grafika
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A mezőgazdaságban érdekelt gazdálkodók to-
vábbra is döntően a belföldi piacokra értékesí-
tettek, nettó árbevételük 98,8%-a, 97,4 milliárd Ft 
hazai piacokról származott. A szektor belföldi ér-
tékesítése 3,7%-kal nőtt, míg exportból származó 
árbevétele a bázisévi érték 58,6%-a. (1. táblázat)
A bányászat árbevételének 62,9%-a belföldi érté-
kesítésből származott. Az ágazatban tevékenyke-
dő társaságok 2%-kal több belföldi értékesítést 
bonyolítottak, míg exportértékesítésükben 4,2% 
csökkenés történt.
A megyei export továbbra is a feldolgozóiparban 
a legjelentősebb, ez az ágazat adta az összes kivi-
tel 97,1%-át. A szektor árbevételének közel három-
negyed része külföldi piacokon keletkezett, mely 
2,2%-kal, 24 milliárd Ft-tal haladta meg a 2013. évi 

értéket. Az ágazat belföldi értékesítésében szintén 
növekedés figyelhető meg, az adózók 12,2 milliárd 
Ft-tal értékesítettek többet. A korábban említett 
legnagyobb megyei értékesítő vállalkozás az ága-
zat 2014. évi belföldi árbevételének egyharmadát, 
a külföldre irányuló értékesítésének több mint fe-
lét realizálta. A társaság külföldi, illetve belföldi pi-
acokra történő értékesítése is nőtt, az előbbi 18,6 
milliárd Ft-tal, az utóbbi 3,7 milliárd Ft-tal haladta 
meg az egy évvel korábbi értéket. Tőle elvonatkoz-
tatva az ágazat exportja 1%-kal, míg belföldi érté-
kesítése 3,3%-kal nőtt. 
A villamosenergia-ipar értékesítésének zöme bel-
földi piacokon keletkezett, értéke a bázisévi köze-
lében alakult. 

1. táblázat

Az építőipar nettó árbevételében bekövetkezett nö-
vekedés jelentős része a belföldi értékesítés 13,2%-os 
bővülésének köszönhető. Az ágazatban tevékenyke-
dő adózók közel 10,2 milliárd Ft-tal realizáltak több 
bevételt belföldi piacokról, mint egy évvel koráb-

ban. A szektor exportjában is növekedés figyelhető 
meg. Az ágazatok közül a legnagyobb arányú, 34%-
os külpiaci értékesítés növekedés az építőiparban 
valósult meg.
A legnagyobb összegű belföldi értékesítés növeke-
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dés a kereskedelmi szektorban történt. Az adózók 
320,7 milliárd Ft árbevételt realizáltak belföldi piacok-
ról, mely az előző évi értéket 18,7 milliárd Ft-tal halad-
ta meg. Az ágazatban érdekelt gazdálkodók export-
ja 13,3 milliárd Ft-ot tett ki, mely a bázisévi 82,3%-a. 
A csökkenés több mint fele négy adózóhoz köthető, 
összesen 1,6 milliárd Ft-tal kevesebb exportértékesí-
tést szerepeltettek 2014. évi bevallásaikban. 
A vendéglátásban a belföldi értékesítés 10,2%-kal 
nőtt, 2014. évi értéke meghaladta a 11 milliárd Ft-ot.
A szállítás, raktározás ágazaton belül nagyobb rész-
arányt képviselő belföldi értékesítés 20,2%-kal csök-
kent, míg az export értékesítés tekintetében 13,8%-
os növekedés tapasztalható. 
A szolgáltatási ágazatba tartozó társaságok 4,7%-kal 

több belföldi értékesítést valósítottak meg, export-
juk az előző évi 120,4%-a.

Az élelmiszeripar értékesítése 4,5%-kal 88,8 milliárd 
Ft-ra nőtt. A növekedés az export értékesítésben be-
következett közel 20%-os bővülésnek volt köszön-
hető. A növekedés három adózóhoz köthető, me-
lyek együttesen 3,6 milliárd Ft-tal többet értékesített 
külföldi piacokra mint egy évvel korábban. Az ipar-
ág értékesítésének több mint háromnegyede belföl-
di piacokra irányult, mely kevéssel a bázisszint felett 
teljesült. A belföldi értékesítés részaránya a feldolgo-
zóiparon belül továbbra is ebben az iparágban a leg-
nagyobb. (11. grafika) 

Az előző évhez hasonlóan a feldolgozóiparon belül 
a textil-, bőripar nettó árbevétele nőtt a legnagyobb 
összeggel. A 13,5 milliárd Ft többletértékesítés jelen-
tős része ezen iparágban is az exportban történt nö-
vekedésnek volt köszönhető. Az iparág értékesíté-
sének 91,2%-a irányult külföldi piacokra, összesen 
63 milliárd Ft, mely az előző évi több mint egyne-

gyedével nőtt. A bővüléshez egy táskafélék, szíjazat 
gyártásával foglalkozó adózó nagyban hozzájárult, 
amely 9,8 milliárd Ft-tal több exportértékesítést bo-
nyolított le. A belföldi értékesítés 8,9%-kal, 6,1 milli-
árd Ft-ra emelkedett.
A vegyi-, gumiipar értékesítése 15,7%-kal 39,7 milli-
árd Ft-ra nőtt. A nagyobb részarányt képviselő bel-

11. grafika
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2. VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNYEK

12. grafika

13. grafika

14. grafika

földi értékesítés bővülése 9,1%-os, míg az exporté 
25,8%-os volt 2014. évben. Az export növekedésé-
ből 3,1 milliárd Ft-ot tett ki egy műanyag-alapanyag 
gyártó társaság külpiaci értékesítésének bővülése.
A fa-, papíripar 1,4 milliárd Ft árbevétel növekedést 
könyvelt el 2014. évben. Az iparág gazdálkodóinak 
belföldi értékesítése 0,6 milliárd Ft-tal, a külföldi ér-
tékesítése 0,8 milliárd Ft-tal nőtt az egy évvel koráb-
bihoz képest.
A feldolgozóiparon belül a gépgyártás részesedése a 
legjelentősebb. Az ágazat nettó árbevételének négy-
ötödét, 1.214,1 milliárd Ft-ot ezen iparág realizálta. A 

A Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő tár-
sas vállalkozások 2014. évi adózás előtti eredmé-
nye 89,7 milliárd Ft volt, az előző évi 97%-a.
A már említett legnagyobb megyei értékesítő vál-
lalkozás adózás előtti eredménye a bázisévi érték 
93,7%-ára, 24,9 milliárd Ft-ra redukálódott. Nélkü-
le nézve a megyében működő vállalkozások adó-
zás előtti eredménye az előző évhez képest 1,7%-
kal kevesebb.
Az üzemi (üzleti) eredmény a bázisévhez hason-
lóan alakult. Az adózás előtti eredmény változá-
sa a pénzügyi eredményben bekövetkezett na-
gyobb mértékű csökkenés következménye, melyet 
a rendkívüli eredmény növekménye nem tudott 
ellensúlyozni. (13. grafika)

gépgyártó cégek értékesítésének iránya és összege 
az előző évhez hasonlóan alakult. Az iparág 235,7 mil-
liárd Ft export és 978,4 milliárd Ft belföldi értékesítést 
vallott. (12. grafika)

Az üzemi (üzleti) nyereség és a veszteség összege 
is a bázisszint közelében alakult. (14. grafika)

Az eredmény alakulására jelentős hatással volt há-
rom adózó, melyeknek nagyobb mértékben csök-
kent az üzemi (üzleti) eredményük. Két társaság 
együttesen 6 milliárd Ft-tal kevesebb nyereséget 
ért el, míg egy adózó 1,4 milliárd Ft-tal nagyobb 
veszteséggel zárta a 2014. évet. Az említett adó-
zók eredményét figyelmen kívül hagyva a megye 
adózóinak üzemi (üzleti) eredményében 8,6%-os 
növekedés figyelhető meg. 

Üzemi nyereséget kimutatók számában növe-
kedés történt, 5.077 gazdálkodó realizált pozitív 
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eredményt, míg a veszteségesek száma 2.584 adó-
zóra csökkent. (15. grafika)

15. grafika

16. grafika

17. grafika

A vállalkozások 2014. évet az előző évekhez ha-
sonlóan negatív pénzügyi eredménnyel zárták.  
Pénzügyi nyereséget 1.981 gazdálkodó mutatott 
ki, veszteséget 2.314 cég könyvelt el. A pénzügyi 
nyereség 2,5 milliárd Ft-tal csökkent, míg a vesz-
teség 3,5 milliárd Ft-tal nőtt.
A pénzügyi eredmény összegét lényegesen befo-
lyásoló kamatbevételek kedvezőtlenül, a kamat-
ráfordítások kedvezően alakultak 2014. évben. A 
kapott kamatok összege a bázisévi közel kéthar-
madára, 12,9 milliárd Ft-ra, míg a fizetett kamatok 
a 2013. évi érték csaknem háromnegyedére, 8,1 
milliárd Ft-ra csökkent. Egyenlegükben 3,6 milli-
árd Ft-tal növelték a pénzügyi veszteség összegét.
A kapott osztalékként 1,6 milliárd Ft pénzügyi be-
vételt számoltak el a cégek az előző évi 2,8 milliárd 
Ft-tal szemben, mely szintén kedvezőtlenül hatott 
a pénzügyi eredményre. (16. grafika)

A rendkívüli eredmény a 2013. évi 0,7 milliárd Ft 
veszteségről 2,2 milliárd Ft nyereségre változott. 
A megyei gazdálkodók rendkívüli gazdasági mű-
veleteinek nyeresége 3,2 milliárd Ft, mely kevés-
sel a bázisérték alatt teljesült. A rendkívüli vesz-
teség nagyobb mértékben, 3 milliárd Ft-tal csök-
kent az előző évhez képest, melyből 1,2 milliárd 
Ft egy adózóhoz köthető. A rendkívüli nyereséget 
kimutatók száma kedvező irányú változást muta-
tott, a bázisévi 610 adózóhoz képest 2014. évben 
910 gazdálkodó zárt pozitív rendkívüli eredmény-
nyel. Veszteséget 492 megyei társaság vallott, 7-tel 
több mint egy évvel korábban.

2014. évben a társas vállalkozások 61,5%-a nyere-
ségesen, 29,9%-a veszteségesen működött, 8,6%-
a nulla eredményt mutatott ki, mely kissé eltér az 
előző évi arányoktól. A nyereségesen működők 
aránya 1,8 százalékponttal, a nulla eredményt el-
számolók aránya 1,1 százalékponttal nőtt, míg a 
veszteséges adózók aránya közel 3 százalékpont-
tal elmaradt az előző évhez képest. (17. grafika)

A 2014. évi adózás előtti eredmény csökkenését 
egyszerre okozta a nyereség csökkenése és a vesz-
teség növekedése. A nyereség összege kevéssel a 
bázis alatt alakult, 108,1 milliárd Ft-ot tett ki, míg 
a veszteség 2,2 milliárd Ft-tal, 18,4 milliárd Ft-ra 
nőtt. (18. grafika)
A nyereség alakulásában négy adózónak meghatá-
rozó szerepe volt. Egy társaság az előző évi nyere-
ségével szemben a 2014. évet veszteséggel zárta, 
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3. A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA ÉS JÖVEDELME

A foglalkoztatottak száma

A társasági adóbevallást benyújtó vállalkozá-
sok több mint kétharmada (67,8%) volt munka-
adó 2014. évben. Az 5.810 foglalkoztató társaság 
együttesen 63.466 főt alkalmazott, 1.418 fővel töb-
bet az előző évinél. 
A társasági adóbevallások döntő részét 2014. év-
ben is a 0 és 9 fő közötti foglalkoztatotti létszám-
mal rendelkező mikrovállalkozások nyújtották be, 
részarányuk 86% volt. A 10-49 főt alkalmazó kis-
vállalkozások részaránya az elmúlt évi 10,4%-ról 
11%-ra emelkedett, az 50-249 főt foglalkoztató kö-
zépvállalkozások aránya 2,4%-ot tett ki. A gazda-
sági társaságok 0,6%-a, 34 adózó működött 250 
főnél nagyobb létszámmal, közülük mindössze 6 
társaság nem került be a TOP 50 körbe. 2014. év-
ben a foglalkoztatotti létszám az előző évhez vi-
szonyítva valamennyi kategóriában emelkedett: 
a mikrovállalkozásoknál 0,3%-kal, a kis vállalkozá-
soknál 3,2%-kal, a középvállalkozásoknál 2,7%-kal, 
a nagyvállalkozásoknál 2,6%-kal. 
A foglalkoztatottak és a foglalkoztatók száma ága-
zatonként eltérő mértékben és irányban mozdul-
tak el az előző évihez képest.

A bányászat és a szállítás, raktározás kivételével 
valamennyi nemzetgazdasági ágazatban nőtt a 
foglalkoztatottak száma. A foglalkoztatók száma 
a mezőgazdaság, a bányászat, a feldolgozóipar, 
az építőipar, a szállítás, raktározás és a szolgálta-
tás ágazatokban növekedett. 
A elmúlt évhez hasonlóan a legnagyobb foglal-
koztató ágazat a feldolgozóipar lett, ahol a megyei 
munkavállalók 44%-a, 27.936 fő dolgozott. Az ága-
zatban 669 fős, 2,5%-os növekedés következett be. 
Az egy vállalkozásra jutó átlagos létszám a 2013. 
évi 36,8 főről 37,3 főre növekedett.   
A foglalkoztatók előző évhez viszonyított elmara-
dása a villamosenergia-iparban volt jelentős, kö-
zel 30%-os. Az ágazatban munkát vállalók száma 
viszont 8,3%-kal emelkedett. Ennek köszönhető, 
hogy az egy vállalkozásra jutó átlagos állományi 
létszám az előző évi másfélszeresére 123,8 főre 
emelkedett. Az átlagos állományi létszám hason-
lóan az előző évhez a villamosenergia-iparban a 
legmagasabb. 
A munkaadók aránya a szolgáltatásban volt a leg-
magasabb, 33,0%. Az 1.919 szolgáltató a megyei 

18. grafika

összesen 5,5 milliárd Ft-tal kevesebb adózás előtti 
eredménye keletkezett. A másik három adózó az 
előző évhez képest összesen 4,4 milliárd Ft-tal ke-
vesebb nyereséget ért el 2014. évben. Nélkülük a 
megye adózói a bázishoz képest 12,3%-kal több 
nyereséget realizáltak. 
Az adózás előtti veszteség növekedésében két 
társaságnak volt jelentős szerepe, együttesen 4,6 
milliárd Ft-tal több veszteségük keletkezett. Ezzel 
szemben öt adózó jelentősen, összesen 3,6 milli-
árd Ft-tal javított a bázisévi veszteségén.  
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munkavállalók 14,8%-ának biztosított munkalehe-
tőséget. Az ágazat éves átlagos állományi létszá-
ma 0,1%-kal emelkedett, ennek ellenére ebben az 
ágazatban a legalacsonyabb az egy foglalkoztató-
ra eső dolgozói létszám. (2. táblázat)

A második legnagyobb foglalkoztató a kereskede-
lem, az ágazatban a megyei alkalmazottak 15,5%-
a, 9.834 fő vállalt munkát. A szektorban a foglal-
koztatottak száma 56 fővel növekedett, a foglal-
koztatóké 43-mal csökkent. Az egy vállalkozásra 

2. táblázat

tó dolgozók száma 8,5 főre emelkedett.
A munkavállalók 2,4%-át a vendéglátásban alkal-
mazták. Az ágazatban a foglalkoztatottak száma 
növekedett, a munkaadók száma csökkent. A szek-
tor átlagos állományi létszáma a bázisévi 5,2 főről 
5,5 főre emelkedett. 
A bányászatban található a legkevesebb munka-
adó és munkavállaló, 11 vállalkozás a megyei dol-
gozók 0,6%-át, 377 főt foglalkoztatott. Az egy vál-
lalkozásra jutó dolgozói létszáma 34,3 fő, mellyel 
harmadik a rangsorban.

A feldolgozóiparon belül a munkaadók száma az 
előző évhez képest az élelmiszeriparban és a gép-
gyártásban csökkent, a többi iparágban növeke-
dett. A feldolgozóiparon belül továbbra is a gép-
gyártás a legnagyobb foglalkoztató, ahol az ágazat 

jutó átlagos létszám 6,6 főre emelkedett 2014. év-
ben.
A mezőgazdaságban a munkavállalók 7,8%-a dol-
gozott. Az előző évhez viszonyítva 14-gyel több 
munkaadó együttesen 4.985 főt alkalmazott. Az 
agrárágazat átlaglétszáma a 2013. évi 12,4 főről 
12,6 főre emelkedett. 
Az átlagos foglalkoztatási szint a szállítás, raktá-
rozás területén volt a legmagasabb. A szektorban 
a társasági adóbevallást benyújtó vállalkozások 
81,5%-a foglalkoztató. Az ágazatban jelentősen 
visszaesett a munkavállalók száma, mivel egy je-
lentős munkáltató beolvadt egy más megyei ille-
tékességű vállalkozásba.
A legdinamikusabban, 8,8%-kal az építőiparban 
növekedett a foglalkoztatottak száma, 662 társa-
ság 5.627 főt alkalmazott. Az egy vállalkozásra ju-
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3. táblázat

munkavállalóinak több mint felét alkalmazták. Itt a 
legmagasabb a társaságok által átlagosan foglal-
koztatottak száma, 133,5 fő. (3. táblázat)

A legdinamikusabb, 7,7%-os létszámfejlesztés a 
textil-, bőriparban történt. A dolgozók száma a 
2013. évi 3.489 főről 3.756 főre emelkedett. Az egy 

vállalkozásra jutó létszám is ebben az iparágban 
növekedett a legerőteljesebben, 4,3%-kal. 
A vegyi-, gumiiparban 45 munkáltató 1.506 főt 
foglalkoztatott, az átlagos állományi létszáma, 
megegyezik az elmúlt évivel.  

Bérköltség, átlagbér

A megye társas vállalkozásai 2014. évben 135,0 
milliárd bérköltséget számoltak el, 6,2 milliárd Ft-
tal többet, mint egy évvel korábban. Az egy főre 
jutó éves bér 2,4%-kal, 2.076 ezer Ft-ról 2.127 ezer 
Ft-ra emelkedett. 

Az egy főre jutó éves bérköltség az építőipar, a 
szállítás, raktározás és a szolgáltatás kivételével 
minden szektorban meghaladta az egy évvel ko-
rábbit. A növekedést elérő ágazatokban az átlag-
bér minden esetben meghaladta a megyei 2,4%-
os dinamikát. Az egy dolgozóra jutó átlagbér az 
építőiparban, a kereskedelemben, a vendéglátás-
ban, a szállítás-, raktározás területén, valamint a 
szolgáltatásban nem éri el a megyei átlagbért. (19. 
grafika)

A fa-, papíriparban az alkalmazottak és a foglal-
koztatók száma is bővült 2014. évben. A munka-
vállalók átlagos száma nem éri el a 2013. évit, és 
szektoron belül ebben az iparágban a legalacso-
nyabb, 10,9 fő.

 A legmagasabb, 4.249 ezer Ft bérjövedelme to-
vábbra is a bányászatban dolgozóknak volt. A bé-
rek a legdinamikusabban, 27,9%-kal ebben a szek-
torban emelkedtek. 
A feldolgozóiparban tevékenykedő vállalkozások 
által foglalkoztatottak 2.486 ezer Ft-tal a máso-
dik legmagasabb összegű éves átlagbérrel ren-
delkeztek. 
A villamosenergia-iparban alkalmazottaknak fize-
tett 2.445 ezer Ft éves átlagbér 318 ezer Ft-tal ma-
gasabb a megyei átlagbértől. 
A mezőgazdaságban a bérek 3,8%-kal emelked-
tek. A szektor dolgozónak átlagbére 2.166 ezer Ft 
volt, 79 ezer Ft-tal több mint az előző évben. 
Az építőiparban az éves átlagos bérek a bázisévi 
1.903 ezer Ft-ról 1.844 Ft-ra csökkentek. 
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19. grafika

A szállítás, raktározás területén a dolgozók az elő-
ző évi 1.769 ezer Ft-tal szemben 2014. évben 1.592 
ezer Ft-ot kerestek átlagosan.
A szolgáltatásban az alkalmazottak átlagkeresete 
2 ezer Ft-tal maradt el a 2013. évitől. Az egy főre ju-
tó bér 384 ezer Ft-tal maradt el a megyei átlagtól.

A kereskedelmi vállalkozások által fizetett éves bér 
1.728 ezer Ft volt, 50 ezer Ft-tal több, mint 2013. 
évben.
A vendéglátóiparban dolgozók éves átlagkerese-
te 7,1%-kal emelkedett, ennek ellenére továbbra 
is ebben az ágazatban a legalacsonyabb a foglal-
koztatottak éves bére, 1.373 millió Ft.

4. MÉRLEGADATOK  

A megyei társas vállalkozások vagyonának 2014. 
évi értéke együttesen 1.559,3  milliárd Ft volt, 106,1 

milliárd Ft-tal, 7,3%-kal több, mint egy évvel ko-
rábban.

Eszközök összetétele

A társas vállalkozások eszközállománya 36,8%-ban 
befektetett eszköz, 62%-ban forgóeszköz, 1,2%-
ban aktív időbeli elhatárolás volt 2014. évben.
Az eszközállomány összetételében jelentős vál-
tozás nem történt, a befektetett eszközök ará-
nya 0,3%-kal csökkent, a forgóeszközöké 0,5%-
kal növekedett, az aktív időbeli elhatárolások ér-
téke 0,2%-kal csökkent az előző évhez viszonyítva.
A befektetett eszközök együttes értéke 574,2 mil-
liárd Ft-ot tett ki, 6,6%-kal haladta meg  a 2013. évi 
értéket. A befektetett eszközök 85,8%-a tárgyi esz-

köz, 11,7%-a befektetett pénzügyi eszköz, 2,5%-át 
adják az immateriális javak.
A tárgyi eszközök 2014. évi összege 492,4 milliárd 
Ft volt. Értéke 36,9 milliárd Ft-tal emelkedett az 
előző évihez képest, amelynek több mint negy-
ven százaléka három gépgyártásban és egy tex-
til-, bőriparban tevékenykedő adózóhoz köthető. 
A befektetett pénzügyi eszközök értéke 67,4 mil-
liárd Ft volt, 0,5 milliárd Ft-tal kevesebb az előző 
évinél. A legnagyobb, 1 milliárd Ft-os emelkedés 
egy élelmiszeriparral foglalkozó, a legjelentősebb, 
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20. grafika

3,2 milliárd Ft-os csökkenés egy bányászatban te-
vékenykedő adózó befektetett pénzügyi eszköze-
iben következett be. 
Az immateriális javak értéke 14,4 milliárd Ft volt, 1 
milliárd Ft-tal csökkent az előző évihez képest. Egy 
gépgyártásban tevékenykedő adózónál volt a leg-
jelentősebb, 1,6 milliárd Ft-os csökkenés az imma-
teriális javak tekintetében. Nélküle a megye adó-
zóinál 5,8%  emelkedés volt. (20. grafika)

A forgóeszközök együttes értéke 967,1 milliárd Ft-
ot tett ki 2014. évben, 72,8 milliárd Ft-tal többet, 
mint egy évvel korábban.
A forgóeszközök 62,8%-át a követelések tették ki, 
összegük 607,5 milliárd Ft volt, 48,1 milliárd Ft-tal 
több, mint az előző évben. Az emelkedés nagy ré-
sze kettő gépgyártásban és egy szolgáltatásban 
tevékenykedő adózónál következett be. 
A készletek értéke az összes forgóeszköz értéké-

nek 24%-a, 231,8 milliárd Ft volt, 25,2 milliárd Ft-
tal több a bázis évitől. A készletek értékének nö-
vekedése több mint negyven százalékban egy 
gépgyártásban tevékenykedő vállalkozásnál mu-
tatkozott.
A pénzeszközök állománya 11,1%-a az összes for-
góeszköznek. Az előző évihez képest 12,5%-kal 
emelkedett, összege 107,4 milliárd Ft volt. A bő-
vülés közel egyötöde egy szolgáltatási ágazatba 
tartozó adózónál keletkezett.

A forgóeszközök 2,1%-a értékpapír, melynek érté-
ke 20,4 milliárd Ft, 37,8%-kal csökkent az előző évi-
hez képest. Az értékvesztés közel hatvan százaléka 
három szolgáltatásban tevékenykedő gazdálkodó 
értékpapírjaiban történt. 
Az aktív időbeli elhatárolások összege 18 milliárd 
Ft volt 2014. évben, 2,1 milliárd Ft-tal kevesebb az 
előző évinél. A csökkenés több mint egyötöde egy 
gépgyártással foglalkozó adózónál jelentkezett.
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21. grafika

 Források összetétele

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei társas vállalkozá-
sok saját forrása az összes eszköz 51,6%-át finan-
szírozta, összege 804,4 milliárd Ft-ot tett ki, mely 
a bázis évhez képest  72 milliárd Ft-tal növekedett. 
(21. grafika)
Az idegen tőke összege 34,1 milliárd Ft-tal 754,9 
milliárd Ft-ra emelkedett, forrásokon belüli rész-
aránya 48,4%-ot tett ki.
A saját és idegen tőke részaránya a bázis évitől 1,2 
%-kal eltolódott a saját tőke irányába.

AZ 50 LEGNAGYOBB VÁLLALKOZÁS
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IV. A TOP 50 VÁLLALKOZÁS ADATAI 

1. MÓDSZERTAN

A TOP 50 körbe tartozó cégek meghatározása elő-
re rögzített paraméter, az értékesítés nettó árbe-
vételének nagysága szerint történik számítástech-
nikai úton, az adóhatósághoz benyújtott társasági 
adóbevallások alapulvételével. Tisztában vagyunk 
azzal, hogy egy vállalkozás teljesítménye egyetlen 
mutatóval nem jellemezhető, és az Ötvenek körén 
kívül eső gazdasági társaságok közül többen ke-
véssel maradnak el a TOP 50-től, és szintén nagy-
mértékben hozzájárulnak a megye gazdasági tel-
jesítményéhez.

Elemzésünk a megyei székhelyű társas vállalkozá-
sok teljesítményét mutatja be. A megyében csak 
telephellyel rendelkezők bevallásukat a székhe-
lyük szerint illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Megyei Adó Igazgatósághoz nyújtják be, ezért ki-
adványunkban nem szerepelnek. 

Az elemzések készítésekor alapvetően a 2014. év-
ről szóló 1429-es társasági adóbevallások adatait 
használtuk, bázis évi teljesítésként a 1329-es be-

2. KISTÉRSÉGENKÉNTI MEGOSZLÁS

A megyében 7 statisztikai kistérség funkcionál, 
melyek között gazdasági téren jelentős eltéréseket 
találunk, 2 kistérség (Szolnok és Jászberény) fejlett-
nek számít, 5 kistérség kevésbé fejlett gazdasági 
területnek minősíthető. A bevallást benyújtó 8.569 
gazdálkodó 41,6%-a, 3.561 társaság a Szolnoki kis-
térségben végzi tevékenységét. A megyeszékhely 
vonzáskörzetén kívül a legtöbb 1.736 társas vállal-
kozás a Jászberényi kistérségben működik. A Kar-
cagi kistérségben 798, a Törökszentmiklósi kistér-
ségben 688, a Tiszafürediben 675 társaság találha-

vallás adatai szerepelnek. Azoknál az adózóknál, 
akik a naptári évtől eltérő üzleti évet választottak, 
és a 1429-es bevallást még nem nyújtották be, a 
1329 és 1229-es bevallások adataival dolgoztunk. 
A táblázatban szereplő adatok a kerekítés általá-
nos szabályainak megfelelően ezer forintra és mil-
lió forintra kerekítettek.

A kiadványban név szerint kizárólag azon vállal-
kozások szerepelnek, akik hozzájárultak adataik 
megjelentetéséhez. Egyes vállalkozások korláto-
zottan járultak hozzá adataik közzétételéhez, ahol 
nem kaptunk hozzájárulást a „nem nyilvános” fel-
irat jelenik meg.

Jász-Nagykun-Szolnok megye 50 legjelentősebb 
vállalkozása közül 50 járult hozzá ahhoz, hogy ne-
vüket, illetve főbb adataikat e kiadványban sze-
repeltessük. Közülük 2 vállalkozás csak neve köz-
lését engedélyezte, 25-en korlátozták, konkrétan 
meghatározva a megjelentethető gazdasági in-
formációkat.

tó. A vállalkozások száma a Mezőtúri kistérségben 
565, illetve a Kunszentmártoni kistérségben a leg-
kevesebb, 546 darab.
A megye gazdaságát nagymértékben meghatá-
rozó cégek döntő többsége a megye nyugati ré-
szén található Szolnoki és Jászberényi kistérség-
ben koncentrálódik.
A megye 50 legjelentősebb társas vállalkozásá-
ból 23 a Szolnoki kistérségben végzi tevékenysé-
gét. 20 vállalkozás a Jászberényi, 3 a Karcagi, 2 a 
Tiszafüredi kistérségben működik. A Törökszent-
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miklósi illetve a Kunszentmártoni kistérségből 1-1 
kiemelt adózó került be az ötven legnagyobb vál-
lalkozás közé. A Mezőtúri kistérségből az előző év-

4. táblázat

22. grafika

A társas vállalkozások 0,6%-át kitevő TOP 50 kör-
ben lévő vállalkozások 2014. évben összesen 
1.597,9 milliárd Ft nettó árbevételt realizáltak, mely 

a megye nettó árbevételének közel háromnegye-
de. (4. táblázat)

hez hasonlóan nem került a TOP 50 körbe vállal-
kozás. (22. grafika)
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 Szolnoki kistérség
 
A megyei társas és egyéni vállalkozások legna-
gyobb arányban, 39,6%-ban Szolnok térségében 
találhatók. A társas vállalkozások 42,8%-a, az egyé-
ni vállalkozók 36,5%-a tevékenykedik itt.

A megye vállalkozásai által az általános forgalmi 
adó, a személyi jövedelemadó, a Társadalombizto-
sítási Alapokat megillető járulékok és az egészség-
ügyi hozzájárulás, valamint a társasági adó adó-
nemekre teljesített nettó befizetés több mint fe-
le képződött ebben a kistérségben, az elmúlt évi 
47,7%-kal szemben.
A kistérség társas vállalkozásainak együttes érté-
kesítése 479 milliárd Ft-ot tett ki, melynek 30,2%-

a irányult külföldi piacokra. A árbevétel 56,9%-át a 
kistérség 23 kiemelt vállalkozása teljesítette. A kis-
térség belföldi értékesítésének 43,9%-át, export 
bevételének 87,1%-át adták. A térségben egy vál-
lalkozás átlagosan 120 millió Ft belföldi, 673 millió 
Ft export és 171 millió Ft összes értékesítést bo-
nyolított le.
A megyei foglalkoztatottak egyharmadát, 21.629 
főt a kistérség vállalkozásai alkalmazták, melyek 
közül négy a 10 legnagyobb foglalkoztató közé 
tartozott. A térségben működő kiemelt társasá-
gok a megyei munkavállalók egynyolcadát fog-
lalkoztatták. A legnagyobb munkaadó 1.396 főt 
alkalmazott. 

Jászberényi kistérség

A második domináns kistérség a Jászberényi, ahol 
a társas és egyéni vállalkozások több mint egyötö-
de, 5,7 ezer vállalkozás működött 2014. évben. Kö-
zülük 2,7 ezer társas és 3 ezer egyéni vállalkozás. 

A kistérségben 2014. évben 39,4 milliárd Ft nettó 
adó és járulék bevétel keletkezett, mellyel a me-
gyei befizetés több mint egynegyedét teljesítet-
ték az adóalanyok. A kistérségek közül a társasági 
adóbevétel itt volt a legmagasabb.
A megye értékesítésének kétharmada, az export 
négyötöde, illetve a belföldi értékesítés 63,8%-a 
ebben a kistérségben realizálódott. A kistérség ex-

portjának 60,4%-át egy társaság produkálta. Egy 
vállalkozás átlagosan 716 millió Ft belföldi és 973 
millió Ft összes értékesítést ért el. Export értékesí-
tése 141 társaságnak volt, az egy vállalkozásra jutó 
külpiaci értékesítés 6.517 millió Ft-ot tett ki. 
A társas vállalkozások által foglalkoztatott 63.466 
fő 37,5%-át a jászberényi kistérségben működő 
cégek alkalmazták, melyek közül hat a 10 legna-
gyobb foglalkoztató közé tartozik. A térségben 
tevékenykedő 20 kiemelt társaság a megyei mun-
kavállalók közel egynegyedét foglalkoztatta. A 
legnagyobb munkaadó 3.099 főnek biztosított 
munkalehetőséget.

Karcagi kistérség

A harmadik legnagyobb arányban, 10%-ban a Kar-
cagi kistérségben tevékenykednek a vállalkozá-
sok. A társaságok 9,5%-a, az egyéni vállalkozások 
10,6%-a helyezte ebbe a térségbe székhelyét.  
A kistérségben a nettó bevétel 3%-kal emelke-

dett egy év alatt, az adózók a megye bevételé-
nek 7,7%-át teljesítették. 
A kistérség 89,5 milliárd Ft nettó árbevételének 
egynegyede külpiaci értékesítés. A térségben 
egy vállalkozás átlagosan 105 millió Ft belföldi, 
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361 millió Ft export és 141 millió Ft összes értéke-
sítést bonyolított le.
A kistérség a harmadik legnagyobb foglalkoztató-

ként a megyei munkavállalók 7,4%-ának biztosított 
munkalehetőséget. A legnagyobb foglalkoztató 
216 főt alkalmazott. 

Tiszafüredi kistérség

Az elmúlt évben a társaságok és az egyéni vállalko-
zók 7,9%-a működött a kistérségben. Közülük 1,0 
ezer társas és 1,1 ezer egyéni vállalkozás. 

A kistérségben az előző évitől 2,6%-kal több, 5 mil-
liárd Ft nettó adóbevétel keletkezett 2014. évben. 
A megye teljesítéséhez a kistérség adózói 3,6%-
ban járultak hozzá.  
Az 53 milliárd Ft nettó árbevétel 93,2%-a belföldi 

értékesítés. A megyei export részarány, illetve az 
exportőrök száma is ebben a térségben a legala-
csonyabb. Egy vállalkozás átlagosan 104 millió Ft 
belföldi, 164 millió Ft export és 112 millió Ft összes 
értékesítést bonyolított le az elmúlt évben.
A térség társaságai a megyei foglalkoztatottak 
5,4%-át alkalmazták. A legnagyobb foglalkoztató 
2014. évi állományi létszáma 171 fő volt.
 

Törökszentmiklósi kistérség

A társas vállalkozásokon belül a kistérség aránya 
7%-os, az egyéni vállalkozásoké 7,3%. Az egyéni 
vállalkozók aktivitása itt a legalacsonyabb, számuk 
alig haladja meg az ezer főt. 

A Törökszentmiklósi kistérség adózói a kiemelt 
adónemekre történő nettó befizetésből 3,2%-os 
részarányt tudhatnak magukénak. A kistérségben 
az előző évitől 7,5%-kal magasabb volt a költség-
vetési hozzájárulás.
A térség gazdálkodói együttesen 88,1 milliárd Ft-

ot értékesítettek, melynek közel fele külföldi pi-
acokra irányult. A terület kiemelt adózója a kis-
térség árbevételének 44,3%-át, exportjának ki-
lenctizedét teljesítette. Az egy vállalkozásra jutó 
külpiaci értékesítés a második legmagasabb a me-
gyében, 1.213 millió Ft. Az összes értékesítés átla-
gosan 168 millió Ft-ot tett ki.
A kistérségben munkát vállaló 3.325 fő közel egy-
ötödét a térség egyetlen TOP 50-es társasága fog-
lalkoztatta.  

Kunszentmártoni kistérség

A kistérségben tevékenykedik a társaságok és az 
egyéni vállalkozók 7,2%-a. A társaságok 6,8%-ának, 
az egyéni vállalkozások 7,6%-ának található ebben 
a térségben a központja.

Az adózók a megye teljesítéséhez 3,6%-ban járul-
tak hozzá. A kistérség 53,3 milliárd Ft nettó árbe-
vételének több mint négyötöde belföldi értékesí-

tés. Egy vállalkozás átlagosan 103 millió Ft belföldi, 
287 millió Ft export és 125 millió Ft összes értéke-
sítést bonyolított le.
A kistérségek közül ebben a kistérségben foglal-
koztatták a legkevesebb, 3.004 munkavállalót. A 
legnagyobb munkaadó, amely a TOP 50 körbe tar-
tozik, 343 főnek biztosított munkalehetőséget.
 



26

5. táblázat

Mezőtúri kistérség

Ebben a kistérségben működik a legkevesebb, 1,9 
ezer vállalkozás, ezen belül a társas vállalkozások 
száma itt a legalacsonyabb, 0,8 ezer. 

A térség adózói a kiemelt adónemek nettó bevé-
teléből 3,2%-os részarányt képviselnek. A 2014. 
évi költségvetési bevételhez 4,5 milliárd Ft-tal já-
rultak hozzá. 
A mezőtúri térség részesedése a belföldi és az  ösz-

szes értékesítés tekintetében a legalacsonyabb. A 
megye összes értékesítéséből 2,0%-os, a belföl-
di értékesítéséből 2,3%-os részarányt képvisel. Az 
egy vállalkozásra jutó összes értékesítése átlago-
san 101 millió Ft-ot, a belföldi értékesítése 86 mil-
lió Ft-ot, exportja 127 millió Ft-ot tett ki.
A mezőtúri kistérségben 3.553 főt alkalmaztak, a 
megyei munkavállalók 5,6%-át. 

3. CSERÉLŐDÉSEK A TOP 50-BEN

Új belépők

A nettó árbevétel nagysága alapján meghatáro-
zott ötven legnagyobb vállalkozás közé 2014. év-
ben 4 új belépő került. A Top 50-es listában 17 vál-
lalkozás előrébb, 21 hátrébb lépett, míg 8 vállalko-
zás megőrizte a bázis időszaki pozícióját. A toplista 
új szereplői közül két-két vállalkozás a feldolgozó-
iparban illetve a kereskedelemben tevékenykedik. 
(5. táblázat)
A táskafélék, szíjazat gyártásával foglalkozó Jopp 
Interior Hungary Kft. 2013. évi árbevételétől más-
félszer magasabb, 5,1 milliárd Ft árbevételt ért el, 
mellyel a 46. helyre került.

A kereskedelemben tevékenykedő MÁTRAMAG 
Mátravidéki Olajosmag Termelők Mezőgazdasági 

Szövetkezete 4,3 milliárd Ft árbevétele a 49. helyet 
biztosította számára.
A szintén kereskedelemmel foglalkozó Ilona Ma-
lom Kft. az előző évhez viszonyítva kiugró árbevé-
telt ért el, mellyel  a rangsor 50. helyét foglalta el. 
Az új belépők közül két társaság a szolnoki, két tár-
saság a jászberényi kistérségben tevékenykedik. 

A legtöbb pozíciót nyerő társaság a KÖTIVIÉP’B 
Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikáci-
ós Kft. volt. A  vízi létesítmény építéssel foglalko-
zó vállalkozás árbevételét az előző évi több mint 
két és félszeresére, 14,8 milliárd Ft-ra növelte, ez-
által 27 pozíciót előrelépve az idei TOP 50 ranglis-
ta 15. helyén áll. 
A gépgyártásban működő F.Segura Hungária Ipa-
ri és Kereskedelmi Kft. a 2014. évi 6,7 milliárd Ft-os 
értékesítésével a 48. helyről a 36. helyre ugrott. 
A Samyang EP Magyarország Kft. 10,9 milliárd Ft-
ra emelte értékesítését, amellyel 9 helyezést javít-
va a 20. az Ötvenek rangsorában.
A mezőgazdasági gép, berendezés nagykereske-



27

dő Magtár Termeltető Kereskedelmi Kft. árbevé-
tele több mint egynegyedével, 9,3 milliárd Ft-ra 

Értékesítés nettó árbevétele
 
A megye 50 legjelentősebb társas vállalkozásának 
értékesítése az előző évhez hasonlóan a megyei 
árbevétel 73%-át adta 2014. évben. Az 50 kiemelt 
társaság nettó árbevétele 1.597,9 milliárd Ft volt, 
mely a megyei átlagnál kisebb mértékben, 2,3%-
kal nőtt az előző évhez képest. A növekedésben 
nagy szerepe volt a megye legjelentősebb nettó 
árbevételt elérő gazdálkodójának, melynek értéke-
sítése 3,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbi 
értéket. Nélküle a 49 társaság együttes nettó árbe-
vételében 1,5%-os emelkedés tapasztalható, érté-
kesítésük 893,3 milliárd Ft volt.  
A toplistás vállalkozások közül 32 adózó együtte-
sen 79,2 milliárd Ft-tal növelte értékesítését 2013. 
évhez képest, 18 gazdálkodó összesen 43,6 milli-
árd Ft-tal kevesebb nettó árbevételt realizált. (7. 
táblázat)

4. GAZDASÁGI MUTATÓK ELEMZÉSE

6. táblázat

8. táblázat7. táblázat

A megye gazdálkodói közül legtöbben, 3.460-an 
a szolgáltató szektorban működtek, ami az összes 
vizsgált társas vállalkozás 40,4%-a volt. A TOP 50 
körbe tartozó adózók egyike sem tevékenykedett 
ebben az ágazatban. Ezt követően a kereskede-
lemben van a legtöbb, 2.010 társas vállalkozás, 
melyből 11 gazdálkodó került az Ötvenek közé. A 
kiemelt cégek közül legtöbben, 32-en a feldolgo-
zóiparba tartoztak. (8. táblázat)

emelkedett, ezzel 6 pozíciót javított 2013. évi he-
lyezésén. (6. táblázat)
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A villamosenergia-ipar kiemelt gazdálkodójának 
nettó árbevétele 10,8%-kal nőtt az előző évhez 
képest, az ágazati árbevétel több mint kétharma-
dát realizálta.  
A kiemelt kör tekintetében a legnagyobb arányú 
növekedés az építőiparban valósult meg. A szek-
tor három kiemelt gazdálkodója az ágazat értéke-
sítésének több mint felét bonyolította.
A kereskedelmi tevékenységet végző 11 kiemelt 
vállalkozás - a teljes ágazat bővülését meghaladó - 
6,3%-os nettó árbevétel növekedést könyvelt el. A 

9. táblázat

A korábbi évekhez hasonlóan az 50 legjelentősebb 
gazdálkodó nettó árbevételének jelentős része a 
feldolgozóiparban képződött. Ezen ágazat adózói 
a kiemelt kör együttes árbevételének 86%-át ad-
ták. A szektor kiemelt vállalkozásainak árbevétele 
1,6%-kal nőtt, mely a korábban már említett leg-
nagyobb árbevételt elérő gazdálkodóhoz köthető. 
Nélküle a többi 31 feldolgozóipari kiemelt társaság 
együttes árbevétele stagnált. (9. táblázat)
 

Nemzetgazdasági ágazatonként nézve az 50 leg-
jelentősebb vállalkozás nettó árbevétele - a me-
zőgazdaság kivételével - valamennyi ágazatban 
meghaladta a 2013. évit. A mezőgazdaságban ér-
dekelt toplistás cég árbevétele 13,2%-kal elmaradt 
az egy évvel korábbitól.
A bányászattal foglalkozó kiemelt társaság nettó  
árbevétele 4,9%-kal haladta meg az előző évi ér-
téket, aminek köszönhetően a teljes ágazatból va-
ló részesedése a 2013. évi 82,8%-ról 87,3%-ra nőtt.

kiemelt kör árbevételéhez 9,4%-kal járultak hozzá.
A szállítási szektor kiemelt társaságának nettó ár-
bevétele 11,8%-kal haladta meg a bázisévit. Az 
adózó ágazaton belüli részesedése közel 3 száza-
lékponttal nőtt.

A mezőgazdaságban tevékenykedő Jászapáti 2000 
Mezőgazdasági Zrt. 8,1 milliárd Ft árbevételével az 
ágazat legnagyobb vállalkozása, a TOP 50 ranglis-
ta 31. helyén áll. (10. táblázat)
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A Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft. a bányá-
szat listavezető cége. A kőolaj-, földgáz-kiterme-
lési szolgáltatással foglalkozó társaság az ágazat 
árbevételének 87,3%-át bonyolította.
A nettó árbevétel szerinti rangsorban hetedik he-
lyen álló Cargill Takarmány Zrt. az élelmiszeripa-
ron belül a legnagyobb vállalkozás, az előző év-
hez hasonlóan iparága árbevételének több mint 
egynegyedét adta.
A táskafélék, szíjazat gyártásával foglalkozó Eag-
le Ottawa Hungary Bőrgyártó és Kereskedő Kft. a 
textil- és bőripar listavezető társasága, értékesítése 
53,6%-ot képviselt iparága árbevételéből.
A Samyang EP Magyarország Kft. a vegyi-, gumi-
ipar legnagyobb gazdálkodója. A műanyag-alap-
anyag gyártással tevékenykedő cég az iparág ár-
bevételének több mint egynegyedét teljesítette.
A fa- és papíriparban érdekelt Derula Gyártó és Ke-
reskedelmi Kft. 8,3 milliárd Ft árbevételével az ipar-
ág legnagyobb vállalkozása.

10. táblázat

Az előző évekhez hasonlóan a Samsung Electro-
nics Magyar Zrt. a TOP 50 gazdálkodók listavezető 
cége. Az adózó továbbra is meghatározó szerepet 
tölt be a megyében, a gépgyártás értékesítésének 
58%-át produkálta.
Az egyéb feldolgozóipari ágazatban a BSM Ma-
gyarország Fémmegmunkáló Kft. képviseli ipar-
ágának 11,1%-át.
A villamosenergia-ipar kiemelt adózója a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., részesedése 
az ágazat árbevételéből a bázisévhez képest 7,3%-
kal nőtt, 67,8%-ot tett ki.
A ranglista 9. helyén álló vasútépítéssel foglalkozó 
MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 
az építőipar legnagyobb vállalkozása, az ágazat ár-
bevételének egynegyedét realizálta.
A Tisza-Coop Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 
a kereskedelem listavezető cége, hatodik az Ötve-
nek rangsorában. Az élelmiszer, ital, dohányáru ve-
gyes nagykereskedelemmel foglalkozó cég az elő-
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A Jász-Plasztik Kft. ismét a lista harmadik helyén 
áll, értékesítését 1,9%-kal növelte.
A Claas Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó Kft. 
közel 39 milliárd Ft árbevételt könyvelt el 2014. év-
ben, amivel szintén megőrizte negyedik helyét a 
rangsorban.
Az Eagle Ottawa Hungary Bőrgyártó és Kereske-
dő Kft. értékesítésében az előző évhez hasonló-
an jelentős, 37,9%-os növekedés figyelhető meg, 
melynek köszönhetően egy helyet javítva ötödik 
a rangsorban.
A Tisza-Coop Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 
2014. évi árbevétele kevéssel az előző évi alatt tel-
jesült, egy helyezést visszalépve hatodik a rang-

listában.
A Cargill Takarmány Zrt. 3,7%-kal növelte az árbe-
vételét, ezzel három pozíciót előrelépve a megye 
hetedik legnagyobb értékesítője.
A Coop Szolnok Kereskedelmi Zrt. új belépő a tí-
zes listában, értékesítésében bekövetkezett 8,5%-
os növekedésnek köszönhetően nyolcadik a rang-
sorban.
K i l e n ce dik  h e l ye ze t t  a  M ÁV  FKG 
Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft., 2014. 
évi értékesítése 22,4 milliárd Ft volt.
A Faurecia Emissions Control Technologies, Hun-
gary Kft. 21,6 milliárd Ft árbevételével a tízedik a 
rangsorban.

ző évhez hasonlóan közel 10%-át adta ágazata ár-
bevételének.
A Bi-Ka Logisztika Kft. a szállítás, raktározás árbe-
vételéből 12,7%-os részarányt képviselt 2014. év-
ben. 
 
2014. évben a tíz legmagasabb nettó árbevételt el-
érő gazdálkodó együttes értékesítése 1.236,2 mil-
liárd Ft volt, a megyei nettó árbevételből 56,5%-
ot képviselt. A tíz cégből hét a feldolgozóiparban, 

két társaság a kereskedelemben, egy pedig az épí-
tőiparban érdekelt.
A ranglista első helyezettje továbbra is a Sam-
sung Electronics Magyar Zrt.. A társaság árbevé-
tele 704,6 milliárd Ft volt, 3,3%-kal több mint egy 
évvel korábban, mellyel a megyei nettó árbevétel 
32,2%-ához járult hozzá.
A megye második legnagyobb értékesítője ebben 
az évben is az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft., a 
megyei árbevétel 12,2%-át realizálta. (11. táblázat)

11. táblázat
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Export árbevétel

Az Ötvenek közül 44 vállalkozásnak volt külpiaci 
értékesítése 2014. évben. A megyei kivitel 95%-át 
a kiemelt cégek bonyolították, együttesen 1.090,6 
milliárd Ft-ot realizáltak, mely 1,7%-kal halad-
ta meg a bázisévi értéket. A megyei értékesítés 
52,5%-a irányult külföldre, a kiemelt vállalkozások 
tekintetében ez az arány magasabb, az árbevéte-
lük több mint kétharmada származott exportból. 
A belföldre történő értékesítés közel fele köthető 
a TOP 50 vállalkozásokhoz. A TOP 50 vállalkozások 23. grafika

24.grafika

Adózás előtti eredmény

A megye 50 legjelentősebb vállalkozása a megyei 
adózás előtti eredmény 55,4%-ához járult hozzá. A 
2014. évi adózás előtti eredményük a megyei átla-
got meghaladó ütemben, 13,4%-kal csökkent, 7,7 
milliárd forinttal volt kevesebb, mint egy évvel ko-
rábban. Ebből 5,4 milliárd Ft csökkenést egy gaz-
dálkodó realizált, a többi 49 cég eredménye együt-
tesen 2,3 milliárd Ft-tal maradt el a bázistól.

A kiemelt körben 2014. évben 23 vállalkozásnak 
növekedett az adózás előtti eredménye, összesen 
8 milliárd Ft-tal. Eredménycsökkenés 27 gazdálko-
dó esetében következett be, együttesen 15,7 mil-
liárd Ft összegben. (12. táblázat)

12. táblázat
Az Ötvenek közül 41 gazdálkodó működött nyere-
ségesen és a megyei adózás előtti nyereség több 
mint felét realizálták, együttesen 56,1 milliárd Ft-
ot. Veszteséget 9 kiemelt vállalkozás mutatott ki, a 
megyei veszteség 34,6%-a képződött náluk. Nye-
reségük a megyei átlagnál nagyobb mértékben 
csökkent és veszteségük is erőteljesebben nőtt a 
bázishoz képest. (24. grafika)

belföldi értékesítése 507,3 milliárd Ft volt, 3,6%-kal 
múlta felül a 2013. évit. (23. grafika)
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14. táblázat

13. táblázat

Foglalkoztatottak száma

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei munkavállalók 
38,8%-ának a TOP 50 vállalkozásai nyújtottak mun-
kalehetőséget. (13. táblázat)

Az ötven vállalkozás több mint egyötöde 500 fő 
feletti létszámot foglalkoztatott, ebből 8 társaság 
esetében a létszám haladja meg az 1.000 főt. A 
megyében és a TOP 50 cégeknél is nőtt az átlagos 
állományi létszám. 

A legtöbb munkahelyet továbbra is a feldolgo-
zóipar biztosította. A TOP 50 által foglalkoztatot-

tak 71,5%-ának a feldolgozóipar nagy vállalkozá-
sai biztosítottak munkát. A 32 kiemelt gazdálkodó 

A kiemelt vállalkozások közül 27 társaság együt-
tesen 1.480 fővel növelte dolgozói számát, 2 vál-
lalkozás éves átlaglétszáma nem változott, 21 cég 
összességében 1.038 fős létszámleépítést hajtott 
végre. A foglalkoztatottak számának növekedése 6 
vállalkozás esetében meghaladta a 100 főt. A leg-
nagyobb, 216 fős létszámfejlesztést egy elektro-
nikai alkatrész gyártással foglalkozó társaság haj-
totta végre.

A megye 50 legjelentősebb vállalkozásának dolgo-
zói létszáma négy ágazatban a megyei folyama-
tokkal azonos módon, három ágazatban ellenté-
tesen változott. Az ötvenek állományi létszáma a 
mezőgazdaság, a bányászat és az építőipar kivé-
telével valamennyi ágazatban meghaladta az elő-
ző évit. (14. táblázat)
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15. táblázat

17.611 főt alkalmazott, az ágazati munkavállalók 
közel kétharmadát.
A megye és a kiemelt kör második legnagyobb 
munkaadója a kereskedelem. Az ágazatban be-
következett állományi létszám növekedését teljes 
egészében a toplistás cégek produkálták. A 11 ki-
emelt társaság együttesen 3.426 főt alkalmazott, 
193 fővel többet, mint egy évvel korábban. 
A mezőgazdaságban tevékenykedő kiemelt tár-
saság által foglalkoztatottak száma az ágazati lét-
számmal ellentétes irányban mozgott. 
A bányászatban tevékenykedő kiemelt cég az ága-
zatban működő vállalkozások alkalmazottainak 
négyötödét foglalkoztatta. Az ágazatban bekövet-
kezett létszámcsökkenés a toplistás cégnél erőtel-
jesebb volt, mint a megyében.
A villamosenergia-iparban foglalkoztatottak szá-
ma az Ötvenes körben nagyobb ütemben növe-
kedett, mint a megyében. Az ágazatban működő 
kiemelt vállalkozás 160 fővel, 1.099 főre bővítette 
foglalkoztatottainak számát. A szektor munkavál-
lalóinak közel háromnegyedét alkalmazta.
Az építőiparban a megyei változással ellentétben 
a toplistás társaságok átlagos állományi létszáma 
csekély mértékben csökkent. A 3 kiemelt vállalko-

zás együttesen 1.899 főt foglalkoztatott, 22 fővel 
kevesebbet mint az előző évben. A kiemelt vállal-
kozások az ágazatban dolgozók egyharmadának 
biztosítottak munkalehetőséget.
A szállítás, raktározás kiemelt gazdálkodójánál je-
lentős létszámnövekedés tapasztalható, míg a me-
gyében csökkent az ágazatban dolgozók létszáma. 
A toplistás gazdálkodó 17,9%-kal, 92 főre bővítette 
állományi létszámát, a szektorban munkát vállalók 
4,1%-át alkalmazta 2014. évben.

A 10 legnagyobb munkáltató 15.910 főt, a megyei 
munkavállalók egynegyedét alkalmazta 2014. év-
ben. A 10 társaság egyik felénél növekedett, másik 
felénél csökkent az átlagos statisztikai létszám. A 
megye legnagyobb foglalkoztatói a nettó árbevé-
tel szerinti rangsorban elfoglalt helyüket tekintve 
nagy szóródást mutatnak.

A munkaadók rangsora az előző évhez képest kis 
mértékben változott. Három társaság pozíciót ja-
vított, öt megőrizte előző évi helyét, két vállalko-
zás egy, illetve két helyezést csúszott vissza. (15. 
táblázat)
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A toplistás cégek közül összesen 35 gazdálkodó 
mérlegfőösszege együttesen 96,6 milliárd Ft-tal 
emelkedett 2014. évben. Ennek a növekedésnek 
több mint a három negyede négy társasághoz 
kötődik. Az Ötvenek közül 15 vállalkozásnak csök-
kent az eszközállománya, együttesen 12,4 milli-
árd Ft-tal. 

A tíz legnagyobb eszközértékkel rendelkező társa-
ság együttes mérlegfőösszege 665 milliárd Ft volt, 
ami 12,9%-kal haladta meg az előző évit. A Tízek a 
megyei eszközérték 42,6%-ával rendelkeztek. Hét 
gazdálkodónál növekedés volt tapasztalható 2014. 
évben. (17. táblázat)16. táblázat

A megye legnagyobb foglalkoztatója továbbra is 
az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft.. Alkalmazot-
tainak éves átlagos állományi létszáma csökkent, a 
megyei gépgyártás iparágban dolgozók több mint 
egyötödét alkalmazta.
A Jász-Plasztik Kft. dolgozói száma 200 fővel, 2.758 
főre emelkedett, a gépgyártással foglalkozó vállal-
kozások foglalkoztatottainak 19,3%-át alkalmazta. 
Az 1.802 főt foglalkoztató Samsung Electronics 
Magyar Zrt. 2014. évben a harmadik legnagyobb 
munkaadó lett. A megye gépgyártói által foglal-
koztatottak egynyolcadának biztosított munka-
lehetőséget. 
A negyedik helyen álló Rosenberger Magyaror-
szág Elektronikai Kft. a foglalkoztatói ranglista leg-
több új munkahelyét létrehozó gazdálkodója. Al-
kalmazottainak száma 216 fővel növekedett az el-
múlt évben.
A vasútépítéssel foglalkozó MÁV FKG 
Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. állomá-
nyi létszáma kis mértékben csökkent. Az építőipa-

ri szektorban dolgozók több mint egynegyedének 
biztosított munkát.
A kereskedelmi ágazat legnagyobb foglalkoztató 
társaságai a Coop Szolnok Kereskedelmi Zrt. és a 
Co-op Star Kereskedelmi Zrt., a két társaság együt-
tesen a kereskedelemben foglalkoztatottak 23,8%-
át alkalmazta.
A víztermeléssel, -kezeléssel, -ellátással foglalko-
zó Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. állományi 
létszámát 2014. évben 160 fővel bővítette, a villa-
mosenergia-ipar munkavállalóinak háromnegye-
dét foglalkoztatta.
A feldolgozóiparban tevékenykedő Eagle Ottawa 
Hungary Bőrgyártó és Kereskedő Kft. 1.060 főre 
növelte éves dolgozói létszámát, egy pozíciót elő-
re lépve a nyolcadik helyen áll. A textil-, bőriparág 
foglalkoztatottainak 28,2%-át alkalmazta.
A Lorenz Shoe Group Kft. alkalmazottainak  száma 
nem éri el az előző év átlagos állományi létszámát, 
ennek ellenére megtartotta 10. helyezését.

Mérlegfőösszeg 

A TOP 50 vállalkozások együttes mérlegfőösszege 
883,6 milliárd Ft volt, több mint 10,5%-kal maga-
sabb a 2013. évinél. Részesedésük 1,7%-kal emel-
kedett az előző évihez képest, a megyei összes esz-
közérték 56,7%-ával rendelkeztek.
A kiemelt gazdálkodók eszköz növekedése 84,2 
milliárd Ft volt, a megyei összes bővülés közel 
80%-a. (16. táblázat)
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17. táblázat

A tízes lista első öt helyezettje megőrizte előző 
évi pozícióját. Első helyen a Samsung Electronics 
Magyar Zrt. áll, eszközeinek értéke 307,5 milliárd 
Ft volt 2014. évben, 19,2%-kal több mint az előző 
évben. A megye mérlegfőösszegének  megköze-
lítőleg az egyötödével rendelkezett.
Második helyezett az Electrolux Lehel Hűtőgép-
gyár Kft., eszközértéke 157 milliárd Ft volt. A me-
gye mérlegfőösszegének több mint tíz százalé-
kát birtokolta.
Negyedik helyen szerepel az Eagle Ottawa  Hun-
gary Bőrgyártó és Kereskedő Kft., 25,1 milliárd Ft 
mérlegfőösszege 35,5%-kal több, mint 2013 év-
ben volt. 
A Stadler Szolnok Vasúti Járműgyártó Kft. eszkö-
zeinek értékét 7%-kal, 17,4 milliárd Ft-ra növelte, 
ötödik a legmagasabb mérlegfőösszegű vállalko-
zások között.

Három pozícióval előrébb, a hatodik helyre ke-
rült közel harminc százalékos bővüléssel az Accell 
Hunland Kerékpárgyártó és Értékesítő Kft., mérleg-
főösszege 17,3 milliárd Ft volt.
Megtartotta hetedik helyét a Claas Hungária  Me-
zőgazdasági Gépgyártó Kft., mérlegfőösszege 13,7 
milliárd Ft volt. 
A Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. eszközér-
tékében 7%-os növekedés volt, 12,9 milliárd Ft-
tal bekerült a tízes körbe, a rangsor nyolcadik he-
lyén áll. 
Kilencedik a sorrendben a MÁV FKG 
Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 12,7 mil-
liárd Ft eszközértékével.
Megőrizte tízedik helyét a Bige Holding Kereske-
delmi és Termelő Kft., mérlegfőösszege 12 milli-
árd Ft volt.
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5. A TOP 50 VÁLLALKOZÁS ADATAI

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

18. táblázat

25. grafika

 Saját tőke

A TOP 50 vállalkozások saját tőkéje 2014. évben 
478,1 milliárd Ft volt, a megyei saját tőke össze-
gének közel 60%-a. Az 50 legnagyobb árbevételű 
vállalkozás saját tőkéjének növekedése 11,3%-os 
volt. A megyei saját tőke bővülés több mint két-
harmada az ötveneknél realizálódott. (18. táblázat)

kent a saját tőkéje, együttesen 3,7 milliárd Ft-tal.
A kiemelt kör saját tőkéje a mérlegfőösszegének 
54,1%-a volt, a megyei összes társas vállalkozásnál 
ez az arány 2,5%-kal alacsonyabb.
A TOP 50 körön kívüli gazdálkodók forrásának ki-
sebb részét, 48,3%-át teszik ki a saját források. (25. 
grafika)
A megyei saját tőke 59,4%-át, az idegen tőke 
53,7%-át biztosította a kiemelt ötven vállalkozás 
2014. év végén.

A toplistás cégek közül 42 gazdálkodó saját tőké-
je együttesen 52,1 milliárd Ft-tal emelkedett 2014. 
évben. A kiemelt körben négy gazdálkodó produ-
kálta a saját tőke növekedés több mint háromne-
gyedét. Az Ötvenek közül 8 vállalkozásnak csök-

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.
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AZ 50 LEGNAGYOBB VÁLLALKOZÁS
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ADATOK MILLIÓ FORINTBAN
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V. ÁGAZATOK VERSENYE

1. FELDOLGOZÓIPAR

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2014. évben is a fel-
dolgozóiparban működő vállalkozások érték el a 
legnagyobb nettó árbevételt a megyében, együt-
tesen 1.511 milliárd Ft-ot. A megyei értékesítés 
69,1%-át a szektor társas vállalkozásai bonyolítot-
ták le, az exportnak pedig a 97,1%-át. Az ágazati 
értékesítés 73,8%-a, 1.115 milliárd Ft külföldi pia-
cokra irányult. A feldolgozóiparban alkalmazták a 
társas vállalkozások által foglalkoztatottak 44%-át.

A megyében a legnagyobb cégek a feldolgozó-
iparban tevékenykednek, a TOP 50 körben sze-
replő vállalkozások közel kétharmada is ebben a 
szektorban működik.
A feldolgozóiparon belül a gépgyártás a meghatá-
rozó, az iparág a feldolgozóipar nettó árbevételé-
nek négyötödét termelte ki. A feldolgozóiparban 
tevékenységet végző 928 gazdálkodó közül 136 
vállalkozás működött a gépgyártásban. 

Gépgyártás

A megyei értékesítés 55,5%-át, 1.214,1 milliárd Ft 
nettó árbevétellel a gépgyártásban érdekelt vál-
lalkozások adták. Az iparág 978,4 milliárd Ft-tal a 
megyei export 85,2%-ához járult hozzá. Az ipar-
ág gazdálkodói a megyében foglalkoztatottak 
több mint egyötödének, 14.281 főnek biztosítot-
tak munkalehetőséget.
A tíz legnagyobb árbevételt elérő vállalkozás  

mindegyike szerepelt a TOP 50 körben, négyen a 
legrangosabb helyeket foglalták el. A kiemelt tíz 
vállalkozás az iparág nettó árbevételének 96,3%-
át, exportjának 96,9%-át teljesítette, a dolgozók 
78,8%-át foglalkoztatta. A rangsorban nyolc tár-
saság megőrizte bázisidőszaki helyezését, két tár-
saság helyet cserélt a sorrendben. (19. táblázat)
 

19. táblázat

A megye legnagyobb értékesítője a Samsung 
Electronics Magyar Zrt., melynek nettó árbevéte-
le és exportjas növekedett, foglalkoztatottainak 
száma 25 fővel csökkent az előző évihez viszonyít-
va. Az iparág árbevételéhez 58%-kal, az exporthoz 

58,6%-kal járult hozzá.
Az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. nettó árbe-
vétele 6,7%-kal esett vissza. Az elmúlt évhez ha-
sonlóan a legtöbb dolgozót foglalkoztatta a me-
gyében 3.099 fő éves átlagos létszámával.
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20. táblázat

A Jász-Plasztik Kft. 66,3 milliárd Ft nettó árbevé-
telével harmadik helyen áll. Az előző évihez viszo-
nyítva dolgozóinak száma 20 fővel bővült, export-
ja nem éri el azt.
2013. évhez hasonlóan negyedik a sorrendben a 
Claas Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó Kft. 
Nettó árbevétele és exportja kissé visszaesett, 
munkavállalóinak száma 39 fővel bővült ebben 
az évben. 
A Faurecia E.C.T.H. Kft.-nek ugyan visszaesett 2014. 
évben az árbevétele, ennek ellenére  egy helye-
zést előre lépve ötödik a rangsorban. Árbevéte-
le szinte teljes egészében külföldi értékesítésből 
származott.
A hatodik a rangsorban 19,1 milliárd Ft-os árbevé-
tellel az Accell Hunland Kerékpárgyártó és Értéke-
sítő Kft. lett.

A hetedik helyezett Carrier Magyarország  Hűtőbe-
rendezéseket Forgalmazó és Gyártó Kft. 2014. évi 
árbevételét 3,9%-kal, exportját 3,6%-kal növelte.
A Stadler Szolnok Vasúti Járműgyártó Kft. 12,6 mil-
liárd Ft-os árbevétellel a nyolcadik pozíciót foglal-
ja el. A vállalkozás export árbevételét és dolgozói 
létszámát egytizedével gyarapította.
A McHale Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó és 
Szolgáltató Kft. kilencedik a listán, nettó- és export 
árbevételét, illetve munkavállalói számát is jelen-
tősen növelte.
Megőrizte tizedik helyét a Rosenberger Magyar-
ország Elektronikai Kft. A társaság a tíz vállalkozás 
közül a legmagasabb mértékű növekedést érte el 
az árbevétel, az export és az alkalmazottak szá-
mát tekintve is. 

Élelmiszeripar

Az élelmiszeripar 88,8 milliárd Ft összegű értékesí-
tést ért el 2014. évben, az előző évhez viszonyított 
növekedése 4,5% volt. Az iparág árbevétele a me-
gyei árbevétel 4,1%-át tette ki. Az élelmiszeripar 
21,7 milliárd Ft export árbevételt realizált, mely 
19,3%-kal magasabb az előző évitől.
 

A foglalkoztatottak száma 134 fővel kevesebb a 
2013. évinél. 
A Tízek az iparág árbevételének 86,1%-át adták, kül-
piaci értékesítésének 95,3%-át bonyolították. Az 
iparágban dolgozók több mint felét a tíz vállalko-
zás foglalkoztatta. Közülük heten tartoznak a TOP 
50 körbe. (20. táblázat)
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2. KERESKEDELEM

A kereskedelem 334 milliárd Ft nettó árbevétellel a 
megye második legnagyobb ágazata. A szektor ár-
bevétele 15,8 milliárd Ft-tal magasabb az előző évi-
nél. Részaránya a megyei árbevételből 15,3%. Az 
exportból származó árbevétel a 2013. évi alatt tel-
jesült. Az ágazat a megyei munkavállalók 15,5%-át 
 foglalkoztatta. 

A tíz legnagyobb kereskedelmi vállalkozás az ága-
zat árbevételéhez 43,9%-kal, kiviteléhez 62,3%-
kal járult hozzá, a szektorban dolgozók több mint 
egyharmadát foglalkoztatták.
Mind a tíz vállalkozás tagja a TOP 50 körnek. (21. 
táblázat)

21. táblázat

A legnagyobb árbevételt elérő élelmiszeriparban 
tevékenykedő vállalkozások első három helyén 
az elmúlt évhez viszonyítva nem történt változás.
Továbbra is az első helyezett a CARGILL Takarmány 
Zrt.. Az előző évitől közel egymilliárd Ft-tal maga-
sabb árbevételt ért el, exportját több mint egyne-
gyedével növelte. Munkavállalóinak számát hato-
dával bővítette. 
A Kaiser Food Kft. árbevételét az előző évihez vi-
szonyítva egytizeddel növelte, állományi létszáma 
8,8%-kal emelkedett. 
A harmadik a ranglistán a Szatmári Malom Terme-
lő és Kereskedelmi Kft., nettó árbevétele csökkent, 
export árbevételét másfélszeresére, állományi lét-
számát egytizeddel növelte.
Az egy pozíciót előrébb lépő Agrosprint Mezőgaz-

dasági és Ipari Termékforgalmazó Kft. nettó ár-
bevételét a 2013. évihez képest egyötödével bő-
vítette.
A Nagykun-Hús Húsipari és Kereskedelmi Kft. net-
tó árbevételét 5,2%-kal növelte, exportja és mun-
kavállalói létszáma csökkent.
A Darázs Keverő Takarmányelőállító és Kereskedel-
mi Kft. nyolcadik a rangsorban, nettó árbevétele 
2014. évben 4.217 millió Ft volt.
Az előző évhez hasonlóan kilencedik a Kispuszta-
Hús Baromfifeldolgozó és Kereskedelmi Kft., nettó 
árbevételét 9,6%-kal növelte, foglalkoztatotti lét-
száma nem változott.  
A Mária-Malom Malomipari Termékeket Gyártó Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft. 1.432 millió Ft árbe-
vétellel megőrizte előző évi 10. helyezését.  
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Az elmúlt évhez viszonyítva legnagyobb árbevé-
telt elérő kereskedelmi vállalkozások első négy 
helyén nem történt változás. 2014. évben hat gaz-
dálkodó árbevétele növekedett. A nyilvánossá-
got vállaló társaságok közül öten folytattak külpi-
aci értékesítést. 
Az állományi létszámát öt cég bővítette.
A Tisza-Coop Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 
érte el a legmagasabb árbevételt.
A második helyezett egyben a „Tízek” legnagyobb 
foglalkoztatója a Coop Szolnok Kereskedelmi Zrt. 
1.396 fővel.
A Szatmári Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. árbe-
vételét 12,6%-kal emelte, exportja csökkent, állo-
mányi létszáma bővült.
A negyedik helyezett Co-op Star Kereskedelmi Zrt. 
az kereskedelmi  vállalkozások közül a második 
legnagyobb foglalkoztató.
A Jász-Plasztik Autócentrum Kereskedelmi és Szol-

gáltató Kft. nettó árbevétele az előző évi 124,1%-
a, ennek köszönhetően egy pozíciót lépett előre, 
dolgozói létszáma 14 fővel bővült.
A Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. 10,5 
milliárd Ft árbevétellel a  hatodik a rangsorban. 
A tíz kereskedelmi cég közül legnagyobb arány-
ban, több mint egynegyedével a Magtár Terme-
lő Kereskedelmi Kft. növelte árbevételét, mellyel 
a hetedik a listában, létszámát hasonló arányban 
bővítette.  
A nyolcadik  Zöld-Ker Kereskedelmi Kft. állomá-
nyi létszámát közel másfélszeresére növelte, árbe-
vétele 1 milliárd Ft-tal magasabb az előző évinél.
Az Antalis Hungary Kft. 6,7 milliárd Ft árbevételé-
vel kilencedik a tizes listában.
A tizedik Mátramag Mátravidéki Olajosmag Terme-
lők Szövetkezete belföldi értékesítése 6,1%-kal ma-
gasabb az előző évinél.

3. MEZŐGAZDASÁG

A mezőgazdasági szektorba tartozó vállalkozá-
sok 98,6 milliárd Ft nettó árbevételt értek el, 2,8%-
kal többet mint 2013. évben. A megyei árbevétel 
4,5%-át az agrár gazdálkodók realizálták. Az ága-
zat külföldi piacokra történő értékesítése az elő-
ző évitől 41,4%-kal kevesebb. A mezőgazdasági 
vállalkozások által foglalkoztatottak száma 4,8%-
kal 4.985 főre nőtt. A megyei dolgozók 7,9%-ának 
ezen szektor biztosított munkalehetőséget. 
A TOP 10 vállalkozás 2014. évi nettó árbevétele az 
előző évhez hasonlóan 30,7 milliárd Ft-ot tett ki, 
31,1%-a mezőgazdasági ágazat nettó árbevételé-
nek. A tíz legnagyobb árbevétellel rendelkező me-
zőgazdasági vállalkozás foglalkoztatja az ágazat-
ban dolgozók 28,7%-át. (22. táblázat)

A mezőgazdasági tevékenységet végzők között 
a legmagasabb árbevételt továbbra is a Jászapá-

ti 2000. Mezőgazdasági Zrt. érte el a megyében, 
a TOP 50 adózói körben a 31. helyen áll. A me-
zőgazdasági ágazat árbevételének 8,2%-át re-
alizálta. A társaság a tíz legnagyobb mezőgaz-
dasági vállalkozás közül a második legnagyobb 
foglalkoztató.
Az Alcsiszigeti Mezőgazdasági Zrt. egy pozíciót 
előre lépve idén a szektor második legnagyobb 
értékesítője, 173 fős átlagos statisztikai állományi 
létszámával a harmadik legnagyobb munkáltató.
A Körösmenti Hústermelő és Értékesítő Kft. nettó 
árbevétele a bázis alatt teljesült, a rangsorban a 
harmadik helyezett. Az adózó foglalkoztatottai-
nak száma nem változott.
A Kaluterm Lúd és Egyéb Baromfitermékeket Elő-
állító Kft. árbevétele nagymértékben, 21,7%-kal 
nőtt, az előző évi hatodik helyről a negyedik hely-
re lépett előre.
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A Kossuth 2006 Mezőgazdasági Zrt. közel 2,5 mil-
liárd Ft árbevételével hatodik helyezett a TOP tí-
zek listájában.
A Jász-Föld Mezőgazdasági Zrt. értékesítése 5,7%-
kal nőtt, 2,2 milliárd Ft árbevétellel nyolcadik a 
ranglistán. A társaság állományi létszáma 5 fővel 
bővült, 111 dolgozónak biztosított munkalehető-
séget.

4. KÖNYVVIZSGÁLAT

2014. évben 50 megyei illetőségű könyvvizsgálat-
tal, illetve adótanácsadással foglalkozó, a Magyar 
Könyvvizsgáló Kamara által bejegyzett társaság 
működött. Közülük 10 választotta az egyszerűsí-
tett vállalkozói adó, három a kisadózó vállalkozá-
sok tételes adója, és kettő a kisvállalati adó szerinti 
adózást. Elemzésünk a társasági adó törvény hatá-
lya alá tartozó társas vállalkozások adatain alapul.

22. táblázat

A nettó árbevétel tekintetében kilencedik helyen  
álló NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. 
továbbra is a TOP tízes kör legnagyobb foglalkoz-
tatója, állományi létszámát 60 fővel növelte. 
A Középtiszai Mezőgazdasági Zrt. árbevétele 1,3%-
kal meghaladta a bázisévit, tízedik a rangsorban.

A könyvvizsgáló társaságok 2014. évi nettó árbe-
vétele 801 millió Ft volt, az előző évitől 33 millió Ft-
tal volt magasabb. Foglalkoztatottaik száma 145 
fő. Saját tőkéjük 581 millió Ft, adózás előtti ered-
ményük 106 millió Ft-ot tett ki, az előző évhez ké-
pest az előbbiben 7,3%-os növekedés, utóbbiban 
13,6%-os csökkenés tapasztalható. 
Nettó árbevételét hat könyvvizsgáló cégnek sike-
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23. táblázat

rült növelnie, átlagos statisztikai állományi létszá-
ma három társaságnál emelkedett. Adózás előtti 
eredménye, illetve a saját tőke összege nyolc-nyolc 
társaságnak volt magasabb a 2013. évinél. Legna-
gyobb összegű árbevétel növekedést a Morál-Au-
dit Kft. érte el, állományi létszámát a legnagyobb 
mértékben a Ráció Kft. bővítette. (23. táblázat)
 
A TOP 10 lista élén továbbra is a Stádium Kft. áll, 
előző évi nettó árbevételét 3,9 millió Ft-tal teljesí-
tette túl. Foglalkoztatottainak száma, a saját tőke 
összege és adózás előtti eredménye is növekedett. 
A „Privát Haszon” Kft. nettó árbevétele csökkent, 
ennek ellenére megőrizte második helyezését. 
Adózás előtti eredménye 12,5%-kal növekedett. 
Harmadik helyre 74,4 millió Ft nettó árbevétellel 
a Kontír Kft. került. Állományi létszámát egy fő-
vel, adózás előtti eredményét harmadával növelte. 
Változatlan foglalkoztatotti létszámmal és 63,8 mil-
lió Ft árbevétellel negyedik a Hitelesítő Kft.. Saját 
tőkéje több mint hatszorosa az előző évinek.

Megőrizte ötödik helyezését a Ráció Kft., árbevéte-
le több mint 10%-kal, adózás előtti eredménye - a 
10 kiemelt könyvvizsgáló közül a legnagyobb mér-
tékben – közel nyolcszorosára emelkedett. 
Két helyezést lépett előre a Sába Auditor Kft., 33,6 
millió Ft nettó árbevétellel a hatodik, saját tőkéje 
közel egynegyedével magasabb a 2013. évinél, to-
vábbá a társaság érte el a legnagyobb adózás előt-
ti eredmény növekedést. 
A Morál Audit Kft. 2014. évi árbevételét közel  egy-
ötödével növelte, mellyel hetedik a ranglistán. 
A Honestus 2000 Kft. a kiemelt könyvvizsgáló cé-
gek között a nyolcadik helyezést érte el. 
A tíz legnagyobb árbevételt elérő könyvvizsgá-
ló cég körében a kilencedik helyen egy új belé-
pő, a Con-Tur Kft. szerepel. Árbevétele, saját tő-
kéje és adózás előtti eredménye is meghaladta a 
2013. évit.
A rangsorban 25,1 millió Ft árbevétellel tizedik a 
Reál-Cash Kft. 
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KERESKEDELMI ÉS 
IPARKAMARA

Gazdaságfejlesztés

Kiemelt feladatunk a megye gazdaságának élénkítése a hazai és nemzetközi piacok bevonásával. Leg-
főbb célkitűzésünk, hogy a vállalkozók hétköznapi munkáját segítsük a pályázati lehetőségek feltérké-
pezésével, hazai és nemzetközi vásár-, és gyárlátogatások, valamint üzletember-találkozókról és tovább-
képzések szervezésével.

Vállalkozás üzletmenetét segítő tanácsadás

Kamarai rendezvények

„Az Üzlet Hangja” 

Enterprise Europe Network – 
Üzletfejlesztés karnyújtásnyira

Segítünk eligazodni a hétköznapok gazdasági, jogi, pályázati útvesztőiben. A 
szerteágazó szakértői hálózat segítségével naprakész információval tud-
junk szolgálni mind a hazai, mind az EU-s pályázati kiírásokról, törvényi vál-
tozásokról és a fontosabb gazdasági hírekről.

Fontosnak tartjuk, hogy a megyében működő vállalkozások napi tevékenysé-
gét minden rendelkezésünkre álló eszközzel segítsük. Tájékoztató rendezvé-
nyeket, továbbképzéseket, előadásokat is szervezünk, ahol a szaktáncsadókkal 
való személyes konzultáció lehetősége is biztosított.

Az angol és német nyelvű kiadvány célja, hogy biztosítsa a nemzetközi bemu-
tatkozást a megye 30 kis-, és középvállalkozása számára, melyet szakmai kap-
csolatrendszerünkön, nemzetközi rendezvényeiken, üzleti fórumokon és kiuta-
zó delegációkon keresztül népszerűsítünk.

Kamaránk tagja a világ egyik legnagyobb, vállalkozások nemzetközi növeke-
dését segítő, szakértői hálózatának. Az Enterprise Europe Network az Európai 
Bizottság által létrehívott több, mint 60 országban működő vállalkozásfejlesz-
tési program, melynek célja, az európai kis- és középvállalkozások (kkv-k) nem-
zetközi növekedésének elősegítése, kapcsolatrendszereik bővítése. 
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Szakmai kiutazó delegáció

2014. szeptemberében 17 vállalkozó vehetett részt a 
Stuttgartban megrendezésre kerülő AMB Nemzetkö-
zi Fémipari kiállításon és üzletember-találkozókon, a 
SAME DEUTZ-FAHR traktorgyár üzemlátogatásán, va-
lamint egy kamarai bemutatkozáson a Müncheni Ke-
reskedelmi és Iparkamaránál. 

A 17 fős kiutazó delegációt a megyei fémipar és fémmegmunkálás területén tevékenykedő kis-, és közép-
vállalkozói alkották, akik a kiállítás megtekintése mellett, szervezett, üzleti tárgyalásokon is részt vehettek.

Képzés vállalkozóknak - 
„Sikerexport Felkészítő Program” 

A novemberben megtartott kétnapos, kétnyelvű (magyar-angol), intenzív kép-
zéssel célunk az volt, hogy a résztvevőket felkészítsük a sikeres export-
tárgyalásokra, különös tekintettel az ártárgyalásokra a potenciális kül-
földi partnerekkel. 

Elektronikus hírlevelünk kéthetente kerül kiküldésre. Híreinket több témacso-
portra osztva szerepeltetjük, úgy, mint az aktuális megyei, társkamarai, illetve 
országos kamarai rendezvények, támogatási, pályázati lehetőségek, időszerű 
törvényi, rendeleti változások, üzleti ajánlatok és partnerkeresési felhívások.

Kamarai Hírlevél, honlap

www.jnszmkik.hu
Legyen mindig naprakész! Bővebb információ honlapunkon!

Klubélet a kamaránál

Az Innovációs Klub célja, hogy lehetőséget biztosítson a megye gazdaságá-
ban egyre nagyobb szerephez jutó, kutatás-fejlesztési tevékenységet végző, az 
ipar vagy a szolgáltatás valamely területén tevékenykedő vállalatok és kutatá-
si intézmények képviselőinek. arra, hogy megismerjék az innovatív gondolko-
dást és K+F+I tevékenységet támogató lehetőségeket, illetve, hogy kötetlenül 
megosszák egymással saját tapasztalataikat, ötleteiket a fejlődés érdekében. 
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Iparjogvédelmi Kontaktpont / 
Szabó András szaktanácsadó

„Női Vállalkozók és Vezetők Klubja” a régi kamarai kezdeményezés to-
vábbvitele, megújult formában, színvonalas, hasznos tartalommal. A találko-
zókon hasznos előadásokkal, kötetlen beszélgetéssel és üzleti kapcsolatépítési 
lehetőséggel várjuk minden kedves női vezető jelentkezését!

Kamaránk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködve tanácsadó 
Infópontot üzemeltet, melyen keresztül hatékonyabban tudjuk támogatni a ku-
tatás-fejlesztéssel foglalkozó vállalkozók, magánemberek, leendő start-up vál-
lalkozások iparjogvédelmi és szellemi tulajdon védelmi törekvéseit. 

A korábbi évek hagyományait követve 2014. évben is a TOP 50 átadási ünnepségén került sor az elnök-
ség döntése alapján kamarai elismerések átadására. 

Az elnökség a 2013. évi gazdasági teljesítményük elismeréseként „Év Vállalkozása” díjban részesítette a 
jászfényszarui SAMSUNG Electronics Magyar Zrt-t, a szolnoki Eagle Ottawa Hungary Kft-t, a kunszent-
mártoni UniTrade M&M Kft-t, valamint a szolnoki Szatmári Imre kézműves mestercukrászt.

Az elnökség a turizmus és vendéglátás területén végzett több évtizedes tevékenysége kiemelkedő tel-
jesítménye elismeréseként Életmű Díjban részesítette Lipóczki Jánost.

Kamarai kitüntetések, díjak, elismerések
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Észak-Alföldi Innovációs Díj pályázat

Felmérések, kutatások - Konjunktúra felmérés

2014-ben összesen 4 db. pályázati anyag érkezett be kamaránkhoz.
A nyertes pályázat a DERULA Gyártó és Kereskedelmi Kft-től érkezett „A Derula 
Kft. komplex faművelési innovációja” címmel

Minden év áprilisában és októberében kerül sor az MKIK Gazdaság és Vállal-
kozáskutató Intézet által rendszeresen elvégzett, a vállalkozások üzleti kilátá-
sait értékelő felmérésre. 

Kamaránk rendszeresen részt vesz országos vagy helyi szintű kutatásokban, 
felmérésekben.

Kérjük, segítse munkánkat a kérdőívek kitöltésével!

Szakképzés – előrevivő változások

A szakképzést érintő törvények 2015. július 1-el módosultak, melyek számos előnyös változást eredmé-
nyeztek a szakképzés és a kamara működésében.

A 2015. július 1-jén hatályba lépett kamarai garanciavállalás biztosítja a duális képzés alapvető céljának 
megvalósulását, hogy a tanulók minél hamarabb vállalati környezetben, munkafolyamatba ágyazott ta-
nulással sajátítsák el a választott szakképesítést.
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A gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés szakmai, hatósági ellenőrzését és felügyeletét a ka-
mara az érintett szakképző iskola(ák) közreműködésével látja el. 

2014. évben a 460 ellenőrzési keretből 232 bevezető ellenőrzés és 159 köztes ellenőrzés teljesült.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége 2014-es évben a szakmunkás-
tanulók képzésével kiemelkedően foglalkozó alábbi gazdálkodó szervezeteket ismerte el Kiváló Gyakor-
lati Képzőhely 2014. kamarai kitüntetéssel a TOP 50 ünnepségen: Coop Szolnok Kereskedelmi Zrt., Bor-
sodi Műhely Fémmegmunkáló Kft, Claas Hungária Kft.

A szintvizsga képzésben betöltött szerepe felértékelődött, hiszen 2013. januártól csak érvényes szint-
vizsgával lehet Tanulószerződést kötni az új duális képzésben részt vevők esetében.

A képzőhelyi aktivitás és tanácsadói tevékenység minőségének egyik szintmérője a tanulószerződések 
számának alakulása, mely megyénkben 2013-ban volt a legnagyobb 2257, az ezt követő években a kö-
telező iskolába járási korhatár 16 évre történő csökkenése miatt az iskolát elhagyók kiugróan magas szá-
mának és a beiskolázási létszám erős visszaesésének következtében mára 2000 alá esett.

Képzőhelyi ellenőrzés:

Gyakorlati szintvizsgák szervezése:
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2014-ben megyénkből 9 szakmában összesen 15 tanuló került be az országos döntőbe. Megyei sikere-
ink: I. helyezést értünk el automatikai technikus, erősáramú elektrotechnikus, bőrdíszműves és cukrász 
szakmában, egy II. helyezettünk, öt III. helyezettünk lett.

33 szakmában – 2011 tanuló részvételével - 179 sikeres szintvizsgát bonyolítottunk le. Megyénkben 19 
szakképző intézmény, valamint 7 gazdálkodó cég közreműködésével zajlottak le a szintvizsgák.

A kamarák a TÁMOP 2.3.4. B-13/1-2013-0001 „Dolgozva tanulj!” című projekt finanszírozásával 140 fő 
részére szervezett mesterképzést, 37 fő a Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatásával (NFA-KA-NGM - 
1/2014/TK/16), 20 fő önfinanszírozással vett részt a megyei mesterképzésen. 2015. október 28-án vehet-
ték át ünnepélyes keretek között a díszes mesteroklevelüket.

Szakma Kiváló Tanulója Verseny

Mesterképzés

Szintvizsga
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A Szakképzés-fejlesztési koncepció felülvizsgálatában kiemelt szerepet kapott a Megyei Fejlesztési Kép-
zési Bizottság.

A szakképzés kiemelt feladata a pályaorientáció, meghatározott tevékenységekkel segítjük a tanulók is-
meretszerzését a pályák világáról. 

Az „Üzemlátogatás-körút” kapcsán összesen 18 iskola, 6 helyszínen 39 alkalommal 887 fővel kapott le-
hetőséget arra, hogy személyes élményeket szerezzen a munka világából. 

A Pelikán Kupa 2015. április 11-én X. alkalommal került megrendezésre.
A verseny mellett gasztronómiai kiállítás, szakmai előadások, bemutatók és kóstolók kerültek megrende-
zésre több mint 4000 látogató részvételével az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban és a Hild téren, 
mintegy 1500 m2-en. A cukrász, pincér, szakács szakmákban meghirdetett országos versenyre 91 jelent-
kező regisztrált. A szakmai zsűri tagjai világ- és olimpiabajnok, nemzetközi elismertségű, illetve mester 
szakemberekből állt. A rendezvényt kiemelten támogatta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, mintegy 
40 kiállító kézműves termékeit mutatta be és kínálta a nagyközönség számára.

Kamaránk célja, hogy az Európai Unió - a Leonardo mobilitási program folytatásaként - 2014-2020 között 
meghirdetett új programja, az Erasmus+ program keretében a mobilitás növelése, a partnerség erősíté-
se a szakképzési intézmények és vállalatok között, a szakképzési rendszerek, gyakorlatok minőségének 
javítása, innováció támogatása.  
Az első pályázatunk az Erasmus+ program keretében „Szakmatudás felsőfokon” címmel nyert támogatást. 

MFKB tevékenység

Pályaorientáció

Pelikán Kupa

Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, Leonardo mobilitási projekt
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•	 Vámügyintézés,	okmányhitelesítés
•	 Széchenyi	Hitelkártya	–	Kombinált	Mikrohitel
•	 Békéltető	Testület
•	 Teljesítésigazolási	Szakértői	Szerv

A Lipcsei Kézműves Kamara közreműködésével 12 fémmegmunkáló (hegesztő, gépi forgácsoló) szakér-
tő továbbképzése valósult meg.
A Lipcsei Kereskedelmi és Iparkamara Képzőközpontja 18 kereskedő gyakorlati oktatót fogadott szak-
mai továbbképzésre.
Kamaránk fogadó partnerként 12 litván tanuló 4 hetes szakmai gyakorlatát biztosította, melynek címe 
„Szakmai gyakorlat az EU országaiban- egy sikeres karrier kezdete”.

Egyéb tevékenységek
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AZ 50 LEGNAGYOBB VÁLLALKOZÁS
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4.
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A CLAAS  a világ egyik vezető mezőgazdasági gépgyártója. Az Európában eladott 
kombájnok több mint 30%-át a harsewinkeli (Németország) székhelyű cég állítja elő.

A CLAAS csoport, amelynek Németországban és több más külföldi országban van 
termelő egysége, több mint 10.000 munkavállalót foglalkoztat. A 100 éves jubileumát 
idén ünneplő CLAAS csoport az elmúlt évek során kiszélesítette termékpalettáját, 
amelyen megtalálhatóak a traktorok, a világpiac vezető járva szecskázója és egyéb 
zöld betakarító gépek mellett a bálázók, szállító- és vontató járművek, valamint az 
ezen gépeket támogató világszínvonalú információ technológia.

A CLAAS 1997-ben vette át, illetve kezdte meg a törökszentmiklósi üzemegység 
modernizálását. A CLAAS Hungária Kft. 100%-ban a CLAAS csoport leányvállalata 
és munkavállalóinak száma meghaladja a 850 főt. A cég fő tevékenysége vágóasz-
talok, ezekhez kapcsolódó szállítókocsik, ferdefelhordók és fűkaszák fejlesztése és 
gyártása.

CLAAS Hungária Kft.
5200 Törökszentmiklós, Kombájn utca 1.

+36 30/688-2975
www.claas.com

hr-clh@claas.com

3.
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A COOP hálózat legfontosabb ismérve: a COOP szinte min-
denütt jelen van, barátságos, közeli élelmiszerüzlet, mindennapi éle-
tünk része. Mára a tisztán magyar tulajdonú COOP Gazdasági Csoport 
forgalmát megtízszerezve a hazai piac egyik legnagyobb franchise 
rendszerévé vált.

A COOP üzletlánc számokban
 100 % magyar tulajdon
 510 milliárd forint árbevétel (2013)
 1650 településen van jelen
 Több mint 3.000 bolt
 1,5 millió vásárló naponta
 Több mint 30.000 foglalkoztatott
 700 magyar kis és középvállalkozás biztos megélhetése
 3000 magyar beszállító partnere
 90 % hazai gyártású cikk forgalmazása
 95 000 magyar termék forgalmazása
 Több mint 700 saját márkájú termék forgalmazása

COOP SZOLNOK ZRT.
A Coop rendszeren belül a társaság az egyik 
legnagyobb élelmiszer kiskereskedelmi hálóza-
tát irányítja. Alapító tulajdonosa a Tisza-Coop 

Zrt.-nek, valamint a Coop Hungary Zrt.-nek. 
9 megyében 78 településen 145 üzlet biztosítja havonta az 1,8 millió 
vásárló színvonalas kiszolgálását. Közel 1630 fő dolgozó folyamatos 
szakmai képzése 2014. évben is folytatódott. Minden évben komoly 
összeget költ a társaság az egyes üzletek technikai, technológiai meg-
újítására. 2014. évben is névadó szponzora volt a Coop Szolnok Zrt. 
a Szolnoki Májusfa Futásnak, ahol több mint 7.000 fő futott együtt 
élsportolókkal, olimpikonokkal. Emellett támogatta a Szolnoki Szigli-
geti Színházat, a Szolnok Sportcentrum Kht-t és 2014. évben is elvitte 
a Coop Mikulásvonat az ajándékait az óvodáknak, valamint a Hetényi 
Kórházban gyógyuló kis betegeknek.

CO-OP STAR ZRT.
A jászberényi székhelyű társaság 2014.évi kereske-
delemből származó árbevétele fogyasztói áron 20,2 
milliárd forint volt, dolgozói létszáma 965 fő, törzs-
vásárlóinak száma 128 ezer fő. A vállalat 66 telepü-

lésen 93 coop szuper, coop abc és coop mini valamint vas-műszaki, 
ruházati és könyvesboltot üzemeltet. Az év folyamán zöldmezős be-
ruházással korszerű, a vásárlók minden igényét kielégítő coop szu-
per üzlet épült Sirokon. Jelentős lépés történt a boltok informatikai 
és technológiai fejlesztésében is. A konkurenciaharcban a frissáru 
választék, a tőkehús-baromfi és a zöldség-gyümölcs cikkcsoportra 
fordított kiemelt figyelem segítette a versenyben maradást. A Tallér 
saját márkatermék család újabb termékekkel bővült a vásárlók meg-
elégedésére.

Győr-Moson-Sopron 
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

TISZA-COOP ZRT.
A TISZA-COOP Zrt. 100%-ban magyar tulajdonú 
nagykereskedelmi logisztikai vállalkozás. A tu-
lajdonosainak érdekeltségei révén az ország 19 

megyéjéből 11-ben van jelen és Budapesten is találhatóak általa ellátott 
boltok. Célja, hogy stabil beszerzési pozíciót biztosítson a vevői számá-
ra. Ezt segíti többek közt az általa kínált kb. 8000 db raktári cikk is.
A Cég 170 fő foglakoztatásával, 3 raktárra épülő logisztikai tevékenysé-
get folytat, naponta közel 600 tonna árut mozgat meg raktáraiban. A 
2014. évi éves árbevétele 31,2 milliárd forint volt, melyet további fejlesz-
tésekkel kíván bővíteni. A megvalósított modern on-line magas raktári 
rendszerben az adatrögzítés rádiófrekvenciás mobil számítógépes ter-
minálokkal történik, teljesen mellőzve a papírt az anyagmozgatás folya-
matából. Az informatikai háttér folyamatos fejlesztésének jelentősége 
nemcsak az értékesítés területén mutatkozik meg, hanem az egyéb 
kereskedelmi kapcsolatok tekintetében is hatékony segítséget jelent. 
Több mint 350 bolt szolgáltat adatokat a központi adatbázis számára. 
Büszke a Társaság arra, hogy a TISZA-COOP Zrt. a COOP rendszeren be-
lül vezető szerepet tölt be a COOP franchise építésében, az informatikai 
háttér fejlesztésében és a törzsvásárlói rendszer elterjedésében. Két 
legnagyobb tulajdonosa a Coop Szolnok Zrt. és a Co-op Star Zrt.

A TISZA-COOP működési területe

Top 50_2015_2.indd   1 2015.11.06.   10:31:22

8. 6. 14.
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Cím: 5100 Jászberény,
Nagykátai út 9.
Telefon: 06 57 505 600

Fax: 06 57 505 601
Email: business@kodkft.hu
www.kodkft.hu

Kód Kft.
Vezeték- és kábelfeldolgozás

Vezeték - és kábelfeldolgozás

A Kód Kft. 1991-ben alakult családi tulajdonú vállalkozás mely hazai és nemzetközi szinten megoldásokat szállít partnereinek
a szerelvény- és berendezésgyártásban valamint villamossági kivitelezésben egyaránt. A minőség és a megrendelők igénye-
inek maximális kiszolgálása melletti elköteleződés megalapozta a vállalat folyamatos, dinamikus fejlődését.

Magyarországon jelenleg is folyamatban lévő autóipari beruházások villamos kivitelezéseinél, a Kód Kft. tapasztalt szakember-
gárdája nap mint nap bizonyítja rátermettségét a feladatok nemzetközi szintű elvégzésére, amit partnereink visszajelzései és
folyamatosan növekvő rendelésállománya is bizonyítja. (Audi, Daimler - 2012/13, Bridgestone - 2014)

A szerelvény- és berendezésgyártás területén a Kód Kft. által képviselt színvonal eredményeként magyarországi és nemzetközi
vevőink egyaránt stratégiai, preferált beszállítói partnerként tekintenek az együttműködésre amit cégünk folyamatos, eszköz-
és humán erőforrás terén lévő fejlesztései tesznek lehetővé.

Legnagyobb sikerünk, hogy elégedett vevőink ajánlásával kerülünk újabb és újabb gyümölcsöző kapcsolatok közelébe.

2012 évi tevékenységéért, a Kód Kft. a Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdasági díját nyerte el.

27.
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Tekintse meg teljes termékválasztékunkat a www.nagykunhus.hu 
honlapon és keresse készítményeinket a boltokban!

5340 Kunhegyes, Kisér út 1. Tel.: 06-59-326-115 Tel.:/fax: 06-59-335-027

TT
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A Nagykun - Hús Kft . magyar tulajdonban lévő, 1992-ben alapított, Magyarországon és 
nemzetközi szinten is ismert és elismert élelmiszer előállító és forgalmazó cég. 
Az európai normáknak magas szinten megfelelő üzem tevékenysége közé a sertésvágás, szalonna 
megmunkálás, zsírolvasztás, húsbontás és darabolás, csomagolás, töltelékes húskészítmény 
gyártása, illetve sózott, pácolt termékek előállítását sorolhatjuk. 
Nagy hangsúlyt fektet a szakmunkásképzésre, valamint az új termékek előállítására is!
A cég fokozottan fi gyel és alkalmazza az új innovációkat a szárazáru gyártásnál, ahol kiemelt 
szerepet kap a Méteres paprikás vastag kolbász, melyet szeretnénk, hogy 2017 – re bekerüljön a 
Magyar Hungarikumok gyűjteményébe. 
Ehhez a termékhez a folyamatos minőségi alapanyag ellátást a Kft . saját sertéstelepéről biztosítja. 
A partnerek rugalmas és zökkenőmentes kiszolgálása érdekében a cég folyamatosan megújuló, 
az Európai Uniós normáknak megfelelő, 23 teherautóból álló gépjárműparkot tart fenn, melynek 
köszönhetően Magyarország minden szegletébe eljutnak termékeik.
 Fontos szempont a cégvezetés számára az egészséges életmód szem előtt tartása, ezért töretlen 
sikerrel gyártják és forgalmazzák a szója és gluténmentes készítményeket.

Cégismertető számokban Elismeréseink

» Te l e f o n:  +36 56 524  050 »

 Fa x :  +36 56 524  0 4 0»

 E - m ai l :  inf o @b i - k a . hu »

 

w w w . b i k a l o g i s z t i k a . h u

 

»

50 0 0 Szo lno k ,  Vár osmajo r  út  23 .

»

Re gionál is  Lo gis z t ik a i  Szo l g ál t ató  Köz p o nt :

50 0 0 Szo lno k ,  Tós ze gi  út  2 .

Székhely :

„BIZALOM, BIZTONSÁG, BI-KA”

Fuvarozás és szállítmányozás SzaktanácsadásRaktárlogisztika Vasút Szállítmánybiztosítás

K O M P L E X L O G I S Z T I K A I  M E G O L D Á S O K

25 éves szakmai tapasztalat
100 %-ban magyar tulajdonú vállalat
200 db szerződött alvállalkozói gépjármű flotta
65 db saját tehergépjármű
1,6 km hosszú iparvágány hálózat
Évente több mint 30.000 fuvarfeladat teljesítése
Évente több mint 20 millió megtett km
14.000 m2 fedett tárolóterület
Évente több mint 685.000 tonna szállítmány továbbítása
1.200 állandó megrendelő
Évente 2 saját szervezésű gazdasági konferencia
Több mint 130 magasan kvalifikált és tapasztalt munkatárs

Magyar Gazdaságért Díj
Legjobb Női Munkahely pályázat III. helyezés
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdasági Díj
Családbarát Munkahely
Üzleti Etikai Díj
Kerékpárosbarát Munkahely
MagyarBrands
Ezüst Pelikán Díj
Év Menedzsere Díj
Év Fiatal Menedzsere Díj
Megbízható Cég Tanúsítvány
European Business Awards 2015/16 National Champion

Megbízható 
és 
precíz 
ügyintézés

Folyamatos 
technológiai 
fejlesztések és 
beruházások 
a partnereink 
igénye alapján

Költséghatékony 
és egyedi 
igényekre 
szabott 
logisztikai 
megoldások

Szakmailag 
elkötelezett és 
magasan 
képzett 
munkatársak

33.

45.
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Tekintse meg teljes termékválasztékunkat a www.nagykunhus.hu 
honlapon és keresse készítményeinket a boltokban!

5340 Kunhegyes, Kisér út 1. Tel.: 06-59-326-115 Tel.:/fax: 06-59-335-027
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A Nagykun - Hús Kft . magyar tulajdonban lévő, 1992-ben alapított, Magyarországon és 
nemzetközi szinten is ismert és elismert élelmiszer előállító és forgalmazó cég. 
Az európai normáknak magas szinten megfelelő üzem tevékenysége közé a sertésvágás, szalonna 
megmunkálás, zsírolvasztás, húsbontás és darabolás, csomagolás, töltelékes húskészítmény 
gyártása, illetve sózott, pácolt termékek előállítását sorolhatjuk. 
Nagy hangsúlyt fektet a szakmunkásképzésre, valamint az új termékek előállítására is!
A cég fokozottan fi gyel és alkalmazza az új innovációkat a szárazáru gyártásnál, ahol kiemelt 
szerepet kap a Méteres paprikás vastag kolbász, melyet szeretnénk, hogy 2017 – re bekerüljön a 
Magyar Hungarikumok gyűjteményébe. 
Ehhez a termékhez a folyamatos minőségi alapanyag ellátást a Kft . saját sertéstelepéről biztosítja. 
A partnerek rugalmas és zökkenőmentes kiszolgálása érdekében a cég folyamatosan megújuló, 
az Európai Uniós normáknak megfelelő, 23 teherautóból álló gépjárműparkot tart fenn, melynek 
köszönhetően Magyarország minden szegletébe eljutnak termékeik.
 Fontos szempont a cégvezetés számára az egészséges életmód szem előtt tartása, ezért töretlen 
sikerrel gyártják és forgalmazzák a szója és gluténmentes készítményeket.

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. 2013-ban ünnepeltük alapításunk 30. 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. harminc 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 életünk alakulását a STÁDIUM Kft. szakértelmére 
bízták.

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

Ferenc Földházi                                                                   Dr. József Ifkovics

1.
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Egy jó partnerrel 
messzebbre juthat.

Egyedül sokszor nehéz a haladás.

További információkért érdeklődjön 
a 06 40 50 40 50-es számon.
www.unicreditbank.hu
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Ring Autóház Kft    közel  20 éve , hogy 
jelen van Szolnok Város életében. 

Fiat, Hyundai és Suzuki márkák kép-
viselete mellett Márka független  
Q-SERVICE-ként is működünk ,  hogy  
még  szélesebb körben tudjunk mi-
nőségi szolgáltatást nyújtani meglé-
vő  és leendő partnereink számára.

Autójavító , Karosszéria és fényező 
műhellyel saját műszaki vizsgabiz-
tossal és teljes  körű kárügyintézés-
sel, versenyképes árakkal, magas 
színvonalú szolgáltatással várjuk 
kedves Ügyfeleinket. 

Ring Autóház Kft
5000  Szolnok, Fék utca 4.

56/512-432
RINGBEN A MINŐSÉG.!!

Alap ár 4 390 000 Ft-tól

Fiat 500x 

Nettó 4 949 000 Ft—kamat 2.5 %

Fiat Ducató 
Új generáció a 

munkában  

Már 5 799 000 Ft-tól

Mert a változás életforma!!

Vadonatúj Hyundai 

Tucson!!

Tucson

Alap ár 3 790 000 Ft-tól

Vitara

Flottakedvezménnyel! Áfa visszaigényléssel! 
Költségcsökkentési  lehetőséggel!!
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Az Aranyfácán márkanév nem csak hazánkban, de 
a világ összesen 92 országában bejegyzett már-
kanévként jelent egyet a magas minőségi köve-
telményeknek megfelelő élelmiszer feldolgozás-
sal. A hatvani konzervgyár legfontosabb terméke 
továbbra is az Aranyfácán sűrített paradicsom.

Még a XIX - XX század fordulóján, miután Deut-
sch Ignác 1867-ben megvette a hatvani 
uradalmat, az egykori Grassalkovi-
ch kastéllyal együtt, 1889-ben 
megalapították a Hatvani 
Cukorgyárat. Ez a cukor-
gyár volt Magyarország 
cukorkivitelének úttörő-
je és a háború előtt a 
cukorkivitel egyötöd 
részét ez a gyár 
bonyolította le. A 
paradicsomsűrítő 
üzemet 1934-ben 
létesítette a Hat-
vani Cukorgyár, 
a szomszédos 
n a g y g o m b o s i 
gazdaság nyers 
paradicsomának 
fe ldo lgozására.
Felvetődhet a 
kérdés, hogy mi-
ért az aranyfácánt 
választották egy pa-
radicsomkészítmény 
védjegyéül. A válasz 
rendkívül egyszerű. A sűrí-
tőüzem létrehozásának idején 
Nagygomboson, vadászati célra 
aranyfácánokat honosítottak meg. A 
madár eleganciája és szépsége pedig ih-
letőjévé vált a márkanév kiválasztásának, így kapta 
a sűrített paradicsom az Aranyfácán nevet. A fejlődés 
folyamatos volt, mindig ügyeltek arra, hogy márkanév 
által kivívott presztízst megtartsák. Ezt sikerült is elér-

nie a konzervgyárban dolgozóknak, vezető elv volt azt 
követően is, hogy az Aranyfácán Konzervgyár Kft. a 
Hatvani Konzervgyár Kft. jogutódjaként működött tovább 
1994-től. A konzervgyár 2001-től a termelők tulajdonába 
került át, és jelenleg az Aranyfácán Product Kft. néven 
végzi zöldségfeldolgozói tevékenységét, legfőbb ter-
mékük továbbra is a sűrített paradicsom és a ketchup.

A cég munkáját nyolcvan év tradíció és ta-
pasztalat segíti, a termék kizárólag pa-

radicsomból készül, a világ minden 
részén ismert és elismert márka-

védjegy a vásárlók körében, 
2001 óta pedig Hungari-

kum termékként jelenik 
meg a fogyasztók előtt. 

A Magyar Termék 
Nagydíjat 2005-ben 
és 2006-ban nyerte 
el, 2010-ben pedig 
a „HÍR” (Hagyo-
mányok – Ízek – 
Régiók) védjegyet 
t u l a j d o n o s ává 
vált, amit a Föld-
művelésügyi és 
Vidékfejlesztési 
Minisztérium az 
Európai Unió Euro-
terroirs (Európa Vi-

dékei) kezdeménye-
zéséhez csatlakozva 

1998-ban indította el.
Az Aranyfácán sűrí-

tett paradicsom gyár-
tójának külkereskedelmi 

kapcsolatai szerteágazóak, 
a legtöbb terméket Svédország-

ba, Lengyelországba és Libanonba 
szállítják. Hazánkban lényegében minden 

boltban megtalálhatók termékeik, elmondhatjuk a ter-
méklefedettség százszázalékos hazai viszonylatban, 
partnereink között tudhatjuk a Coop, a CBA, a Reál, a 
Penny, a Metro és a TESCO üzletláncokat egyaránt.

Ér
té

k,
 tr

ad
íci

ó, 
Aranyfácán sűrített paradicsom

Az Aranyfácán Product Kft. jászapáti érdekeltségu vállalkozás; 
a paradicsomtermesztést a Jászapáti 2000 Mg. ZRt. koordinálja.
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márkaérték megorzés

H- 5000 Szolnok, Ostor u. 2/a
0670/433-3030

info@hafestokell.hu
www.hafestokell.hu
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