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  Tisztelt Küldöttgyűlés! 
 
2011-ben a kamarai önkormányzat testületi munkájában az elnökség 6 alkalommal ülésezett, az 
ülések valamennyi esetben határozatképesek voltak, tervszerűen és teljes körűen áttekintette, 
beszámoltatta, minősítette, megerősítette a kamara ügyintéző szervezetétének szakmai 
tevékenységét. 
 
A korábbi évek gyakorlatát fenntartva éves beszámolónkban előzetesen rövid tájékoztatást adunk a 
megye és kis részben az ország gazdaságának 2011. évi teljesítményéről.  
 

A megye gazdaságának 2011. évi teljesítménye 
 

Bevezető 

 

A megye gazdaságában jelentős szerepet betöltő ipar termelését a gazdasági recesszió első két 
éve alig vetette vissza, sőt a 2009. évi stagnálást követően 2010-ben országosan kimagasló 
módon nőtt a termelés. 2011-ben azonban a megyében végzett ipari termelés volumene csökkent. 
A mezőgazdaság 2011. évi terméseredményei ezzel szemben kedvezőbbek voltak a megelőző 
évinél, és a megyei székhelyű építőipar teljesítménye is bővült. Az idegenforgalomban nőtt a 
vendégéjszakák száma. 
2011. IV. negyedévében a foglalkoztatottak száma szerény mértékben növekedett az előző év 
azonos időszakához képest, és ezzel egyidejűleg csökkent a munkanélkülieké. A megyei bruttó 
átlagkereset 2011-ben összességében az országosnál valamelyest nagyobb növekedést mutatott, 
az átlagkereset összege azonban számottevően elmarad az országostól. 
A lakásépítések száma az egy évvel korábbi alacsony bázishoz képest tovább csökkent, az 
építések és megszűnések eredőjeként a megyei lakásállomány az év végén kevesebb volt az egy 
évvel korábbinál. 
2011-ben tovább folytatódott a népesség természetes fogyása, a megye lakónépessége 2012. 
január 1-jén 383 ezer főt tett ki. 
 

 

 
 

Gazdasági szervezetek 

 

2011. december 31-én Jász-Nagykun-Szolnok megyében 54,2 ezer gazdasági szervezetet, az 
országban bejegyzettek 3%-át tartották nyilván. A gazdasági szervezetek döntő többsége, 
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93,2%-a vállalkozás. A nonprofit szervezetek 5,7%-ot, a költségvetési szervek 0,9%-ot 
képviseltek. 
A nyereségérdekeltségű szervezetek közül 2011. december végén 11,4 ezer társas és 39,1 ezer 
egyéni vállalkozásként szerepelt a nyilvántartásokban. 
A társas vállalkozásokon belül a kft-k részaránya 2011 során 62%-ra bővült, miközben a betéti 
társaságoké 33,9%-ra mérséklődött. A megyei székhelyű társas vállalkozások ágazati 
struktúrájában legnagyobb súlyt (23,9%-ot) a kereskedelem, gépjárműjavítás képviselt. Az 
építőipar részesedése 13,4%, az iparé és a szakmai, tudományos műszaki tevékenységé hasonló, 
12,1-12,3% volt. 
 

A megyei székhelyű vállalkozások megoszlása főbb nemzetgazdasági 

ágak szerint, 2011. december 31. 

Nemzetgazdasági ág 
Társas vállalkozások Egyéni vállalkozások 

száma megoszlás, % száma megoszlás,% 

Mezőgazdaság, erdőgazd. halászat 582 5,1      19 198    49,1 

Ipar 1 378 12,1          835    2,1 

Építőipar 1 532 13,4        1 333    3,4 

Kereskedelem, gépjárműgyártás 2 726 23,9       2 857    7,3 

Szálláshelyek-szolg. Vendéglátás 614 5,4       1 324    3,4 

Ingatlanügyek 498 4,4      4 496    11,5 

Szakmai, tud. műszaki tevékenység 1 408 12,3       2 085    5,3 

Egyéb ágazatok 2 689 23,5      6 956    17,8 

ÖSSZESEN 11 427 100    39 084    100 

 
Az egyéni vállalkozások csaknem felét (49%-át) a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 
gazdasági ágban tartották nyilván, és jelentősebb arányt képviselt még az ingatlanügyletek 
(11,5%), valamint a kereskedelem, gépjárműjavítás (7,3%) is. A munkavégzés jellege szerint az 
egyéni vállalkozók négytizede mellékfoglalkozásban, 30%-a főfoglalkozásban és 29%-uk 
nyugdíj mellett folytatta tevékenységét. Az egyéni vállalkozások közül 13,5 ezer rendelkezett 
vállalkozói igazolvánnyal. 
A vállalkozói aktivitást jelző mutató, azaz az ezer lakosra jutó nyereségérdekeltségű szervezetek 
száma 132 volt a megyében, ami az országos (166) közel nyolctizede. 
 

Beruházás 
 
A megyei székhelyű gazdasági szervezetek 2011-ben összesen 60,8 milliárd forintot költöttek 

beruházásra, folyó áron 1,6%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A megyei fejlesztések 
döntő többsége a versenyszféra ágazataiba irányult. Az ide tartozó ágazatok közül az ipari 
vállalkozások beruházásainak teljesítményértéke némileg bővült, így a megyei invesztíciók 48%-
át adták. A mezőgazdasági ágazat 10 milliárd forintot meghaladó beruházási teljesítményértéke 
19%-kal haladta meg az előző évit, amelynek 45%-a gépek, berendezések, járművek 
beszerzésére irányult. Ugyanakkor nominálisan csökkent az építőipar, a szállítás, raktározás, a 
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, valamint az adminisztratív és szolgáltatást támogató 
tevékenységet végző ágazatok beruházása. A közigazgatás, védelem, továbbá a - túlnyomórészt 
ugyancsak a közszférába tartozó - humán-egészségügyi és szociális ellátás, valamint az oktatás 
ágazataiban összesen 9,2 milliárd forint szolgálta a fejlesztéseket, ami folyó áron számítva 4,1%-
kal haladta meg az egy évvel korábbit. 
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A befektetések anyagi-műszaki összetételét tekintve a felhasznált összegek 57%-át gépekre, 
berendezésekre, járművekre, 40%-át épületek és egyéb építmények építésére fordították, a 
fennmaradó 3%-ot pedig egyéb célú (ültetvény, erdő, tenyész- és igásállat, föld, telek) 
invesztíciók adták. 

 
Legjelentősebb megyei beruházások: 
 

Legnagyobb ipari beruházások a Jász Plasztik Kft-nél, valamint a Claas Hungária Kft-nél 

fejeződtek be, illetve kezdődtek meg.  

A Jász Plasztik Kft befejezte 4,4 mrd Ft összköltségű, jelentős foglalkoztatási hatású elektronikai 

berendezések és részegységek gyártásához kapcsolódó beruházását és 2011-ben megkezdte a 2,5 

mrd Ft-os nagyságú, szintén jelentős létszámbővüléssel járó építési és infrastruktúra fejlesztési 

projektjét Jászberényben.  

A Claas Hungária Kft ebben az évben kezdte meg foglalkoztatás bővítéssel járó vállalati 

technológiai fejlesztését és gyártási kapacitásának növelését Törökszentmiklóson. A teljes 

beruházás összege 2,8 mrd Ft összeget mutat. 

A MÁV Gépészet Vasútijármű Zrt. Szolnokon ebben az évben kezdte meg 1,4 mdr Ft 

összköltségű beruházását, amelynek célja belföldi intercity vasúti kocsik tervezése és fejlesztése.  

A Rukki Tisza Gépipari Tervező és Gyártó Zrt. befejezte 1,3 mrd Ft beruházási költségű, új 

festő üzem kialakítását. 

Az FS Production Services Kft Szolnokon megkezdte 2 mrd Ft-os értékű új présüzem építésére 

és egyedi présgépek beszerzésével megvalósuló technológiai fejlesztését.  

A Ferro Press Kft. Jászberényben komplex vállalati technológiai fejlesztésébe kezdett 1 mrd Ft 

tervezett beruházási értékkel. Ugyancsak beruházásba kezdett a Kft. a jászberényi gyártóbázisán 

munkahelyteremtés és kapacitásbővítés céllal 1,2 mrd Ft összegben. 

A „GSV” Kereskedelmi Kft. 800 millió Ft-os beruházással mészüzemet létesített Tiszafüreden, 

mint leghátrányosabb helyzetű kistérségben. 

A NIEF Plastic Hungária Alkatrészgyártó Kft. Kunszentmártonban üzemcsarnok bővítésbe és 

komplex technológiafejlesztésbe kezdett munkahelyteremtés szándékának vállalásával 1,35 mrd Ft 

összegű tervezett beruházással azért, hogy alkatrészgyártó technológiáját fejlessze. 

A SPECIMPEX Kft. Szolnokon hidrofobizáló, illetve anti-adhéziós folyadékok és emulziók 

előállításához szükséges gyártó üzem létrehozását kezdte meg 500 millió Ft-os beruházással. 

A CO-OP Star Kereskedemi Zrt. Jánoshidán komplex beruházást indított a versenyképesség 

fokozása és a foglalkoztatás javítása érdekében 730 millió Ft-os összegben.  

A Rosenberger Magyarország Elektronikai Kft. Jászárokszálláson kábel és csatlakozó 

gyártási kapacitásbővítési beruházást indított meg 750 millió Ft értékben. 

A BSM Magyarország Fémmegmunkáló Kft. Szolnokon valeo öntvények nagyszériás 

megmunkálására 700 millió Ft-os beruházásba kezdett komplex technológiafejlesztéssel és a 

foglalkoztatás bővítésének szándékával.  
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A McHale Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó Kft. átfogó mezőgazdasági gépgyártó 

kapacitásbővítést megalapozó fejlesztésbe kezdett 500 millió Ft-os tervezett beruházással. 

Ipar 

 
Az ipari termelés volumene a 2010. évi 21%-os növekedés után 2011-ben - az előző évhez 

képest - a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások megyei telephelyein 5,3%-kal 
mérséklődött. 

  

 

 
Az év első negyedévében az ipari termelés volumene még 10%-ot meghaladóan bővült, a 

második és harmadik negyedévben azonban 10, illetve 14%-kal esett vissza az előző év azonos 
időszakához képest. A csökkenés - kisebb ütemben - a negyedik negyedévben is folytatódott. 
(Országosan ugyanakkor az ipari termelés volumene az év egészét tekintve 5,3%-kal 
növekedett.) Az év folyamán a megyei szervezetek összesen 1151,1 milliárd forint ipari 
termelési értéket állítottak elő, és az egy lakosra jutó termelési érték 32%-kal haladta meg az 
országos átlagot. 

 
2011-ben a megyei székhelyű közepes és nagyméretű - legalább 50 főt foglalkoztató - 

vállalkozások termelési értéke a telephelyi adatoktól eltérően az országos átlagot meghaladóan 
növekedett (8,1%-kal) az előző évhez képest, és 503,2 milliárd forintot tett ki. Az ipari termékek 
iránti kereslet 6,9%-kal emelkedett, ezen belül az értékesítés kétharmadát kitevő export 12%-kal 
bővült, a belföldi eladások értéke azonban kissé mérséklődött. 

 
A 2011. év egészét tekintve a megyei székhelyű ipar teljesítménye ágazatonként eltérően 

alakult. Az ipari termelési érték legnagyobb részét (55%-át) kitevő gépipar teljesítménye 
jelentősebben (15%-kal) bővült, és ehhez hasonlóan növelte termelését a textília, ruházat, bőr és 
bőrtermék gyártása ágazat is. A gumi-, műanyag és nemesfém ásványi termék gyártása, valamint 
a fémalapanyag és fémfeldolgozási termékek gyártása ágazat termelése 2011-ben az előző évi 
szint körül alakult, míg az élelmiszeripar produktuma tizedével esett vissza. 

 
2011-ben a megyei székhelyű, közepes és nagyméretű ipari vállalkozásoknál összesen 20,5 

ezren álltak alkalmazásban, 120 fővel többen, mint egy évvel korábban. 
Az ipari termelői árak 2011-ben országosan 4,2%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel 

korábban. Ezen belül a belföldi értékesítés árszínvonala nagyobb ütemben, 6,2%-kal, az exporté 

ennél mérsékeltebben, 2,8%-kal nőtt. 
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Építőipar 
 

A 2010-től növekvő megyei építőipari termelés volumene - a legalább öt főt foglalkoztató 
szervezetek székhely szerinti adatai alapján - 2011-ben tovább emelkedett, és az év egészében 
összesen 10%-kal bővült az előző évhez képest. (Országosan ugyanakkor a legalább öt főt 
foglalkoztató vállalkozások termelése 6,0%-kal esett vissza.) 

Az építményfőcsoportok közül a kisebb súlyú épületépítés volumene a megyében 7,6%-kal 
esett vissza, ugyanakkor az egyéb építményeké 22,4%-kal bővült. Így a 31,1 milliárd forint 
termelési érték 65%-át az egyéb építmények építése tette ki. 

Az építőipari vállalkozások december végén 5,5 milliárd forint értékű szerződésállománnyal 
rendelkeztek, ami az előző év véginél összehasonlító áron 6,5%-kal volt több. 

Az építőipar termelői árai 2011-ben országosan átlagosan 2,2%-kal voltak magasabbak az 
egy évvel korábbinál. 

  
Kereskedelmi szálláshelyek 

 
A megyében működő kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma az utóbbi két év 

visszaesését követően 2011-ben élénkült. A vendégek száma 7,0%-kal, a vendégéjszakáké 2,4%-
kal nőtt az előző évihez képest. (Országosan a vendégszám növekedése 1,5%-ot tett ki, míg a 
vendégéjszakáké minimális csökkenést mutatott.) 

Az év folyamán összesen 155 ezer vendég 437 ezer vendégéjszakát töltött el a megye 
kereskedelmi szálláshelyein. A tartózkodás átlagos ideje 2,8 éjszaka volt. 

A forgalom nagyobb részét (85%-át) adó 131 ezer belföldi vendég 327 ezer vendégéjszakára 
maradt a megyében, amely 7,4, illetve 1,8%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. 

Szintén élénkült a megyébe látogató vendégek 15%-át adó külföldiek forgalma. Számuk 
5,2%-kal, vendégéjszakáiké pedig 4,0%-kal nőtt 2010-hez képest. Közülük a németek voltak a 
legtöbben (5745 fő), emellett nagyobb számban Lengyelországból (3626 fő) és Romániából 
(2300 fő) keresték fel a szálláshelyeket. Az idelátogatók 90%-a az Európai Unió országaiból 
érkezett. 

 
Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma a megyében, 2011  

     
Megnevezés 

Vendégek Vendégéjszakák 

száma előző év=100,0 száma előző év=100,0 

Szálloda 73 957 105,4     179 707    104,5 

Ebből: gyógy szálloda 12 636 102,1      32 444    101,9 

            wellness-szálloda 34 946 152,5      77 852    151,3 

Panzió 13 047 55,6      29 665    46,3 

Üdülőház 24 073 111,5      68 193    104,5 

Közösségi szállás 18 200 196,9      47 184    190,7 

Kemping 26 023 126     112 289    111,4 

ÖSSZESEN 155 300 107    437 038    102,4 

 
A panziók kivételével valamennyi szállástípusnál nőtt mind a vendégek, mind a vendég-

éjszakák száma. 
A vendégéjszakák nagyobb hányadát (41%-át) a szállodákban töltötték el a vendégek. Azon 

belül a gyógy szállodák és a wellness-szállodák forgalma volt jelentős, ahol a vendégéjszakák 
18, illetve 43%-át realizálták. Utóbbiakban több mint másfélszeresére nőtt a vendégek és 
vendégéjszakák száma 2010-hez képest. 
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A kereskedelmi szálláshelyek az év folyamán összesen 3 milliárd forint bruttó árbevételt 
értek el, folyó áron 2,7%-kal többet, mint 2010-ben. A bevételek nagyobb részét (57%-át) a 
szállásdíjak jelentették. A vendéglátás bevétele 29%-ot, a szállásdíjba foglalt egyéb bevételeké 
9%-ot, a fennmaradó 5%-ot az egyéb szolgáltatások tették ki. A szállásdíjak 74%-a belföldi 
vendégektől származott, melynek 31%-át - az előző évinél 12,5 százalékponttal kisebb hányadát 
- üdülési csekkel fizették ki. A beváltott üdülési csekkek értéke 367 millió forintot tett ki. 

 

Lakásépítés 

 

A megyében 2011-ben tovább folytatódott a lakásépítések számának csökkenése. Mindössze 
211 új lakásra adtak ki használatbavételi engedélyt, ami az egy évvel korábbi alacsony bázisnak 
kevesebb, mint hattizede. A kiadott lakásépítési engedélyek száma ugyancsak mérséklődött; 
ezek alapján mindössze 189 lakás építését tervezik a megyében. 

 

 
 
A 2011-ben használatba vett lakások 84%-át természetes személyek építtették, saját 

használatra. A vállalkozások beruházásában (kizárólag értékesítésre) 31 lakás épült, ami az előző 
évinek csupán háromtizede. 

Az építtetői struktúra változása tükröződik a lakások szobaszám és alapterület szerinti 
összetételében. Az átadott lakások héttizede készült 3 vagy annál több szobával. A lakások 
átlagos alapterülete 106 m2, ami 7 m2-rel nagyobb volt, mint a 2010-ben épülteké. 

A lakásépítés a legnagyobb mértékben a községekben esett vissza, ahol az átadott lakások 
száma a 2010. évinek mindössze harmadát tette ki. 

Az év során 230 lakás szűnt meg - döntően avulás miatt - a megyében, ami másfélszerese a 
2010-ben felszámolt lakásokénak. Az építések és megszűnések egyenlegeként a megye 
községeinek lakásállománya kissé csökkent. 

2011-ben az országban 39%-kal kevesebb lakást adtak át, mint az előző évben, és 28%-kal 
esett vissza a kiadott lakásépítési engedélyek száma. Ilyen alacsony építési számra még nem 
volt példa a két világháború közötti gazdasági válság és a negyvenes-ötvenes évek nehéz 
gazdasági körülményei között sem. 

 
Kiskereskedelem 

 

2011-ben a megyénkben tevékenykedő kereskedelmi vállalkozások száma közel 5.600 egységet 

tett ki, amelyből 2.726 volt a társas, 2.857 pedig az egyéni vállalkozók száma. Ez együttesen 2,7%-

os növekedést mutatott az előző évihez viszonyítva. Az országos adatok ismeretében 2011 

decemberében a kiskereskedelmi forgalom volumene mindösszesen 1,5%-kal haladta meg az előző 



8 
 

év azonos időszakit, amelyben a bútor és műszaki cikk üzletek dinamikus forgalmának emelkedése 

volt a meghatározó.  

Négy év csökkenése után 2011-ben a kiskereskedelmi forgalom volumene stagnálást mutatott. 

Az év során 7 olyan hónap volt, amikor enyhe növekedés volt tapasztalható és 4 olyan, amikor nem 

érte el a forgalom az előző év azonos hónapjának eredményeit. A forgalom volumene 2009 közepe 

óta lényegében a 2005. évi szint körül mozgott. 

Az országos kiskereskedelmi üzlethálózatban, valamint a csomagküldő kiskereskedelemben 2011-

ben 7900 milliárd forint értékű árut forgalmaztak. A kiskereskedelmi eladások 44,5%-a élelmiszer- 

és élelmiszer jellegű vegyes-, 18,1%-a üzemanyag-, 13,2%-a bútor, műszaki-cikk, építőanyag 

kiskereskedelmi üzletekben realizálódott; a többi üzlettípus együttes részesedése 24,2% volt 2011-

ben. Az év utolsó hónapjában, mely a kiskereskedelemben hagyományosan az év legerősebb 

forgalmú hónapjának számít, az éves forgalom 10,4%-a, 823 milliárd Ft realizálódott. A decemberi 

értékesítés volumene 1,5%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit. 

 

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletek eladásai decemberben 

lényegi elmozdulást nem mutattak, az év egészében 0,4%-kal növekedtek. A nem élelmiszer-

kiskereskedelem forgalmának növekedése folytatódott decemberben, az értékesítés volumene 4,3%-

kal nőtt, így 2011 egészében 1,1%-kal haladta meg az előző évit. 2011 egészét tekintve a 

legdinamikusabb növekedés az összes forgalomból kisebb súlyt képviselő csomagküldő hálózatban 

(32,2%) mutatkozott, az internetes értékesítés térnyerése következtében. Az előző évinél nagyobb 

volumenű forgalmat értek el az illatszer- (9,1%); a könyv-, újság-, papíráru és egyéb iparcikk- 

(4,7%); a használtcikk- (3,2%) valamint a gyógyszer-, gyógyászati termék üzletek (0,7%). A bútor-, 

műszaki cikk- és építőanyag üzletek a kiemelkedő december havi bővülés (9,2%) ellenére azonban 

2011egészében (-1,0%) elmaradtak a 2010-es szinttől. Csökkent a forgalom volumene továbbá a 

textil-, ruházati és lábbeli üzletekben (-3,8%) és az iparcikk jellegű vegyes üzletekben (-0,9%) is. 

 

Decemberben folytatódott az üzemanyagtöltő állomások értékesítésének csökkenése (-4,5%), így az 

éves elmaradás mértéke 2,3% volt 2010 azonos időszakához képest, többek között az üzemanyagok 

folyamatos drágulása következtében. Az országos kiskereskedelmi forgalomból továbbra is Közép-

Magyarország képviselte a legnagyobb részt, aránya 2011. III. negyedévben 35,8% volt. A többi 

régió egyenként 8,9–12,2%-ban részesedett a kiskereskedelmi forgalomból. A III. negyedévben 

Dél-Alföldön (1,6%), Közép-Dunántúlon (1,0%) és a Nyugat-Dunántúlon (0,6%) nőtt a forgalom 

volumene, egy régióban stagnált, a többiben kis mértékben csökkent. Az európai statisztikai 

rendszerben a kiskereskedelembe nem számító gépjármű- és járműalkatrész üzletek eladásai 

decemberben már ismét, 2,8%-kal növekedtek, éves összehasonlításban azonban 4,5%-kal 

elmaradtak az előző év azonos időszakától. 

 

A kiskereskedelemben országosan továbbfolytatódott a tulajdonosi- és a tőkekoncentráció, 

amelynek aktív szereplői voltak megyei kereskedelmi nagyvállalataink. A Coop-Star jászberényi 

székhellyel sikeres akvizíciót hajtott végre Veszprém és Fejér megyében a CBA területi hálózatának 

megvásárlásával. Ugyancsak növelte országos területi befolyását a szolnoki székhelyű Coop-

Szolnok Zrt. is Győr-Moson-Sopron megyében a Győr COOP megvásárlásával. A nehéz gazdasági 

környezet ellenére is megőrizte önállóságát a Tiszaföldvári Coop Zrt. és a Jászapáti ÁFÉSZ. 
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Foglalkoztatottság, munkanélküliség 
 

A KSH lakossági munkaerő-felmérése szerint 2011 IV. negyedévében a megye 292 ezer fős 
15-74 éves népességéből 142,0 ezren foglalkoztatottak, 15,6 ezren munkanélküliek voltak, az 
inaktívak közé pedig 134,4 ezren tartoztak. Az egy évvel korábbihoz képest a foglalkoztatottak 
száma 1000 fővel emelkedett, a munkanélkülieké és az inaktívaké ezzel egyidejűleg 1300 illetve 
2600 fővel csökkent. Az adatokból számítható megyei foglalkoztatási ráta 48,6%, a 
munkanélküliségi ráta pedig 9,9% volt. Mindkét mutató kedvezőbb az egy évvel korábbinál; a 
foglalkoztatási ráta 0,8 százalékponttal magasabb, a munkanélküliségi ráta ugyanennyivel 
alacsonyabb. Országosan a foglalkoztatási ráta 50,2%, a munkanélküliségi ráta 10,7% volt az év 
utolsó negyedévében. 

 
 

 
 
 
Az intézményi munkaügyi adatok alapján 2011-ben a legalább 5 főt foglalkoztató megyei 

székhelyű vállalkozásoknál, valamint létszámhatártól függetlenül a költségvetési szerveknél és a 
kijelölt nonprofit szervezeteknél együttesen 78,9 ezren álltak alkalmazásban, 4,2%-kal 
kevesebben, mint egy évvel korábban. Ezen belül a létszám közel kétharmadát foglalkoztató 
versenyszférában 1,5%-kal csökkent az alkalmazásban állók száma. A költségvetési szerveknél 
ennél jelentősebb, 8,4%-os volt a létszám szűkülése.  

2011 decemberében Jász-Nagykun-Szolnok megyében összesen 29,3 ezren kerestek állást, 
0,5%-kal kevesebben, mint egy évvel korábban. A nők száma 5,8%-kal nőtt, a férfiaké 6,0%-kal 
csökkent.  

 
A megyei álláskeresők 45%-a legfeljebb általános iskolát, 30%-a szakmunkásképzőt illetve 

szakiskolát végzett, 8%-uknak gimnáziumi, 13%-uknak szakközépiskolai vagy technikumi 
végzettsége volt, 4%-uk pedig főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkezett. 

A pályakezdők elhelyezkedési nehézségeit jelzi, hogy december végén 5,1%-kal többen 
szerepeltek a regisztráltak között, mint egy évvel korábban. 

A járadékosok száma 21%-kal, a segélyben részesülőké 90%-kal volt kevesebb az egy évvel 
korábbinál. Foglalkoztatást helyettesítő támogatást 12 295-en kaptak, 18%-kal többen, mint egy 
évvel korábban. A december 20-i zárónapon 2057 bejelentett betöltetlen - zömében fizikai 
állománycsoportba tartozó - álláshely várt kiközvetítésre a megyében, ami jóval több, mint egy 
évvel korábban. Egy betöltetlen álláshelyre így is 14 álláskereső jutott.  
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Keresetek 
 

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a megyében 162,6 ezer 
forintot tett ki 2011-ben, ami az egy évvel korábbinál 6,7%-kal magasabb. A növekedés kissé 
meghaladta az országos szinten mért 5,2%-ot. A változás ellenére a megyei bruttó 
keresetszínvonal 50 ezer forinttal elmarad az országostól. A versenyszférában 8,4%-kal nőtt a 
bruttó átlagkereset, a költségvetési szerveknél, az átlagosnál kisebb ütemben, 3,3%-kal. 

Állománycsoportonként tekintve a fizikai foglalkozásúak 126,9 ezer forintot, a szellemi 
foglalkozásúak pedig 216,8 ezer forintot kerestek. A fizikai foglalkozásúak bruttó keresete az 
átlagosnál nagyobb ütemben (8,3%-kal), a szellemi foglalkozásúaké pedig mérsékeltebben 
(3,8%-kal) növekedett. 

 
 

 
 

 
A kamara 2011. évi munkája 

 

A kamara 2011. évi működésében továbbra is a tagok, a gazdálkodó szervezetek széleskörű 

szolgáltatására törekedett, úgy a gazdaságfejlesztés, a rendezvényszervezés, a vállalkozások 

forráshoz jutásának segítése, a szakképzés és a gazdaságfejlesztés területén. 

Az egyes területek szakmai tevékenységét, 2011. évi munkáját az alábbiakban mutatjuk be.  

 

A kamara szakképzési tevékenysége 

 

Kamaránk egyre jelentősebb szerepet töltenek be a szakképzésben, 2010-ben 26, 2011 januárjától 

125 gyakorlatigényes szakmában látnak el hatósági és egyéb szakmai feladatokat.  

(2012. januártól életbe lépett törvények további tartalmi változásokat hoztak és továbbnövelik a 

kamara szakképzési tevékenységét, képzésre gyakorolt hatását: a képzőhelyek nyilvántartó 
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szervezete a kamara, 2012. szeptember 01-től a kamara jogszabály sértés esetén szankcionálhat, 

2012. október 01-től a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság szervezetének munkaszervezeti 

feladatai a kamaránál jelennek meg.) 

 

Kamara szakképzési feladatai 

 

Képzőhelyi ellenőrzés: 

A gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vétele, képzőhellyé 

minősítése a gyakorlati oktatási szándékot jelző Igénybejelentő dokumentum alapján indul. 

A vállalkozások, képzőhelyek ellenőrzése három módon teljesült 2011 év végéig: képzőhellyé 

minősítés, azaz bevezető ellenőrzés: eredménye az általunk igazolásként kiadott HATÁROZAT, 

köztes ellenőrzés és akkreditációs ellenőrzés eredménye az elszámolást biztosító TANÚSÍTVÁNY. 

 

2011-ben a végzett összes ellenőrzés száma 377.  

Jelenleg igen alacsony a képzést felvállalók aránya: országosan több mint félmillió vállalkozásból 

mindössze 8 ezer; megyénkben a tanulókkal tanulószerződés alapján foglalkozó vállalkozások 

száma közel 400, a képzőhelyek száma meghaladja az 500-at, mivel egy vállalkozás több 

képzőhelyet is működtet (pl. tipikus a kereskedelmi láncoknál).  

 

2012-ben a kamarai hálózat elindít egy olyan promóciós munkát, melynek célja új potenciális 

képzőhelyek felkutatása és képzésbe történő bevonása, vállalkozások képzési aktivitásának 

növelése.  

 

Pedagógia továbbképzés:  

2011. november 30-ig két csoportban összesen 40 fő képzését bonyolítottuk le. 

 

Tanulószerződés tanácsadói hálózat működtetése:  

A tanulószerződések és együttműködési megállapodások gondozását, felügyeletét, ellenjegyzését és 

nyilvántartását az országosan egységes Internet Alapú Szakképzési Integrált Információs 

Rendszeren (ISZIIR) keresztül területi kamarák végzi.  

 

A tanulók szakmai, munkaerő-piaci felkészítését a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati 

képzés szolgálja. A versenyszférában szerzett piacképes ismeretekkel a fiatal szakképzett munkaerő 

elhelyezkedési esélyei lényegesen javulnak.  

 

Megyei szinten 5 tanácsadó foglalkozott 2011. november 30-ig a tanulószerződéses rendszer 

gondozásával, 2011. december 01-től 6 tanácsadói státuszt kaptunk, mellette egy adminisztrátor 

segíti a tanácsadók tevékenységét. 

Az elmúlt év végén - a csökkenő tanulólétszám ellenére – 1.986 a nyilvántartásunkban lévő 

tanulószerződések száma. 

 

 



12 
 

 
 

 

2012. január 1-től jelentős mértékben átalakult a szakképzés, a gazdálkodóknál folyó gyakorlati 

képzés jogi szabályozása és finanszírozási rendszere. A törvény megerősítette a duális rendszeren 

alapuló gyakorlati képzést, 2012. szeptember 1-től általánossá teszi a 3 éves szakiskolai képzést, 

kiterjeszti a kamara szakképzésben ellátott szakmai és hatósági feladatait. Az új duális rendszert 

magasabb számú képzőhely tudja kiszolgálni, azon vagyunk, hogy a vállalkozók képzési 

hajlandóságát és ez által a tanulószerződések számát tovább növeljük. 

 

Az új szabályozás előnyei a gazdálkodók számára:  

A normatív elszámolás miatt jelentősen csökken a gazdálkodókat terhelő adminisztráció. 

A havi elszámolás miatt jelentősen csökken az előfinanszírozás mértéke, mely az éves 

elszámoláskor meghaladta a 13-14 hónapot. 

Megszűnnek a tételes elszámolás során tapasztalt szélsőségek. 

A gazdálkodói gyakorlati képzés, mint fő prioritás versenyképes munkaerőképzést biztosít. 

A tanulói pénzbeli juttatás összege a tanuló igazolatlan mulasztásaival arányosan csökkenteni kell, 

ez egyértelműen pozitívan hat a munkafegyelemre és érvényesül a teljesítményarányosság elve.  

A tanulót jobb teljesítményre, tanulásra motiváló tényező, hogy a tanulmányi eredménye a pénzbeli 

juttatást meghatározza, évismétlés esetén feleződik. 

Nagyobb gyakorlati óraszám alatt végzett képzés termelési értéke, mint a képzés hozadéka, 

munkaerő utánpótlás saját kineveléssel.   

 

Gyakorlati szintvizsgák szervezése: 

A szintvizsga a gyakorlati képzés szakmai követelményeire épülő gyakorlati vizsgarészből áll. 

Szintvizsga szervezhető/szervezendő egy-egy szakmai képzési szakasz lezárásaként annak 

mérésére, hogy a tanuló elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges 

kompetenciákat. A szintvizsga növelheti a szakmunkástanulók szakmunkásvizsgára való 

felkészítésének hatékonyságát, eredményességét, azáltal, hogy lehetőséget biztosít oktató és tanuló 

részére a feltárt hiányzó ismeretek pótlására, vizsgarutin szerzésére. 

A kamaránk által szervezett szintvizsga 2010-ben 800 tanulót, 2011-ben 1.470 tanulót érintett. 

 

 



13 
 

2011-ben szintvizsgázott tanulók szakmánkénti megoszlása: 

Megyénk szakmai képzésében szakács, pincér, kőműves és a bútorasztalos szakma szerepel 

nagyobb létszámmal.  

(A szintvizsga megoszlás a megyei szakmai képzés szerkezetét érzékelteti.) 

Sajnos a megye húzó ágazatát jelentő műszaki képzés elmarad a kivánatostól. 

 

 

 
      

 

Szakmai vizsgaelnöki és vizsgabizottsági tagok delegálása:  

2010-ben 26 szakmában 102 elnöki és 374 vizsgabizottsági tagot delegáltunk. 

 

2011-ben 125 szakmában láttuk el az elnöki és vizsgabizottsági tag delegálását. 

 

A vizsgáztatók (elnökök és vizsgabizottsági tagok) felkészítése az évi rendszeres felkészítésen túl 

személyes tanácsadással is folyamatosan történik, szakképzési rendezvényeink szinte állandó 

résztvevői.  

A megyénkben 79 elnök szerepel a nyilvántartásunkban, 2011-ben két fordulóban meghirdetett és 

megszervezett minimum vizsgán 58-an vettek részt, 50 főnek tudtunk tanúsítványt adni.  

 

Szakma Kiváló Tanulója Versenyének szervezése: 

Egyre nagyobb érdeklődés mellett, egyre több szakmában szervezi az MKIK a területi kamarák 

bevonásával a végzős tanulók országos szintű megmérettetését. Dobogós helyezések, sikerek 

igazolják megyénkben a szakképzés kimagasló minőségét.  

 

A 2010/2011. évi Szakma Kiváló Tanulója Verseny 31 szakmájából megyénkben, 22 szakmában 

211 fő nevezett be és 201 fő vett részt ténylegesen 17 szakképző intézményből, az országos döntőbe 

jutott 9 tanulóból az alábbi 4 tanuló állhatott dobogóra. 
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Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság tevékenységében való részvétel: 

Az RFKB a képzési irányok és arányok kialakítását a gazdaság jelzési alapján a gazdaság 

elvárásihoz igyekszik igazítani, ez hatékonyan képes befolyásolni a szakmaszerkezetet, nő a 

hiányszakmákban a beiskolázottak száma, mérséklődik a divatszakmák képzése. 

Az MKIK GVI által irányított kérdőíves felmérés keretében 157 vállalkozót és 146 pályakezdőt 

kerestünk meg. A JNSZTM KIK feladata: a kérdőíves felmérés megszervezése, koordinálása, 

lebonyolítás szakmai felügyelete, rögzítése és ellenőrzése. 

 

Kamaránk részt vett a partnerintézmények által szervezett rendezvényeken véleményformáló 

előadásokkal, valamint hallgatóként élve felszólalási és véleményezési lehetőségével. Ezek: TISZK 

rendezvények, MGYOSZ és VOSZ meghívások, Szolnoki Főiskolai és szakképző intézmények 

partneri és vállalkozói Fórumai, JNSZ Szakképzés Szervezési Társulás ülései.  

Szakképzési tevékenységünkkel a változásokról minden lehetséges úton igyekeztünk tájékoztatást 

adni, ezek: fórumok, kamarai rendezvények, kamarai honlap, kamarai újság (Jászkun Gazdaság), 

partneri kör-e-mailek, Szolnok Televízió Fórum című műsorában Kerekasztal beszélgetés, „Dönts 

jól, jövőd a tét!” pályaválasztási kiállításon kiállítóként voltunk jelen, a Tanulószerződéses 

rendszerről adtunk élőszavas és szóróanyagokon tájékoztatást; valamint a szakmai körnek „A 

kamarák feladata, célja a szakképzésben” témakörben felkérésre előadást tartottunk. 

 

Pályaorientációs tevékenységünk: 2011 őszén több érintett szervezettel együttműködve (Munkaügyi 

Központ, képző intézmények, fenntartók és kamaránk) adtunk tájékoztatást pályaválasztási szülői 

értekezleten a beiskolázási lehetőségekről, kiemelve a szakmai vonal előnyeit, a tanuló szakmai 

fejlődésének útjait, a szakmatanulásra épülő továbbtanulási lehetőségeket. 

 

Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, Leonardo mobilitási projekt: 

Kamaránk több mint 10 éve pályázik sikeresen a Leonardo da Vinci programban. Az utóbbi 

években előnyben részesítjük a szakértők, gyakorlati oktatásban tevékenykedő szakemberek 

továbbképzését, mivel az ő szerepük révén a szerzett kompetenciák, új ismeretek hazai hasznosítása 

megsokszorozódhat.  

2010/2011 tanévre nyert „Energiatakarékosság és környezetvédelmi innováció a szakképzésben” 

című pályázatunk 25 főn túl a takarékos gazdálkodás eredményként további 4 fő számára biztosított 

továbbképzési lehetőséget német partnerünkkel együttműködve. 

Az általunk megcélzott szakmacsoportokban (villanyszerelő, hűtő- és klímaberendezés szerelő, 

valamint épületgépészeti csőhálózat és berendezés szerelő) igazodva a német képzési rendszerhez 

két turnusban szerveztünk programot. A Lipcsei Kézműves Kamara egy őszi és egy tavaszi 

egyhetes szakmai tanulmányút keretében biztosította a projektben résztvevő iskolai szakoktatók, 

gyakorlati oktatást irányító és végző szakemberek továbbképzését, tapasztalatszerzését Borsdorfi 

képzőközpontjában.  

 

Szakmai továbbképzések 2011-re: 

2011. március 20-26 között épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő szakmacsoportban 15 

fő részére történt szakmai továbbképzés Lipcsében. 

2011. október 23-29 között pék, illetve pék-cukrász szakmában 15 fő gyakorlati szakember képzése 

valósult meg a németországi Lipcsében. 
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A kamara gazdaságfejlesztési tevékenysége 

 

A korábbi években megkezdett módon, szolgáltató kamaraként folytattuk a megye ipar - 

kereskedelem - szolgálgatásban működő vállalkozások számára működésük, gazdasági 

tevékenységüket támogató tanácsadó – szervező tevékenységünket. Gondolkodásmódunkban 

alapvető szerepet játszott, hogy a kamarai tagok számára igényfelmérésen is alapuló rendezvényi, 

tanácsadó, üzleti kapcsolatteremtő programjaink informálisan eljuthassanak nem kamarai tag 

vállalkozások számára, sőt a lehetőséget is fenntartottuk a minél szélesebb körű részvételre.  Ezzel 

az volt a szándékunk, hogy egyfelől növeljük a JNSZMKIK hírképét, elfogadottságát a megyei 

vállalkozói körben, másfelől vonzóvá tegyük az önkéntes tagságot az érdeklődők számára. Ezt azzal 

az eszközzel is elő kívántuk segíteni, hogy a részvételdíjas rendezvényeinken jelentős különbséget 

tettünk a díjazás mértékében tagok és nem tagok között. 

 

Kamarai rendezvényeinket alapvetően négy csoportba sorolva építettük föl. 

 

Elsőként a törvényi változások, szabályozások, hasznos ismeretek követését, megértését 

lehetővé tevő tájékoztató programok egymást követő sorozatát alakítottuk ki. Ezek az 

előadások nem csupán az ismeretek, információk közlésére irányultak, hanem a rendezvényen belül 

mindig lehetőséget teremtettünk az elhangzottakkal kapcsolatban felmerült kérdések egyéni 

konzultációjával történő tisztázására, tanácsadásra. 

Második rendezvény programcsoportunkat a vállalkozások értékesítési, illetve 

vállalatközi együttműködési célpiacainak bővítésére terveztük el és hajtottuk végre. Tíz 

országgal összefüggésben rendeztünk külgazdasági relációs rendezvényeket, beszállítói programok 

előkészítésében, lebonyolításában vettünk részt, valamint klaszteralapításban és további 

megszervezésében vállaltunk aktív szerepet.  

 

Harmadik rendezvénycsoportunk a vállalatvezetői ismeretek bővítésével kapcsolatos 

képzés, illetve tréningsorozat volt. Ennek megszervezésében támaszkodtunk a PLATO program 

korábbi lebonyolítása kapcsán szerzett tapasztalatainkra is. Azokra a témákra állítottunk össze 

képzési, illetve konzultációs, legtöbbször félnapos tréningeket, amelyek iránt a legnagyobb 

érdeklődést mutatták a felmérések. A cégvezetők mellett a középvezetőket, gazdasági és 

humánvezetőket is megcéloztuk képzési programjainkkal. A célirányos tréningeknek, a korszerű 

menedzsmentmódszerek átadása, illetve elsajátításának szándéka mellett az is határozott 

elképzelésünk volt, hogy az egyes programokon résztvevők között ismeretség, kezdő emberi-

szakmai kapcsolat alakulhasson ki, elősegítve ezzel a tapasztalatok cseréjét és a cégek közötti 

együttműködés megindulását. 

 

Negyedik rendezvényi csoportunkat képezte az Enterprise Europe Network (EEN) 

keretében vállalt kötelezettségünk teljesítése, az innovációs vállalati folyamatok minél 

nagyobb társadalmasítása, a jó gyakorlatok átadásának, adaptálhatóságának elősegítése, 

valamint egész Európai Unióra kiterjedően az új technológiai eljárások, vagy azok iránti 

igények cseréjének, transzferének EEN adatbázison alapuló háttértámogatása. Ebben a 

folyamatban intézményes partnerségre tettünk sort az Észak-alföldi Regionális Ipari-Innovációs 

és Technológiatranszfer Központ Kft-vel. A társaság szolnoki székhellyel működik és közösen 

szerveztük az innovációs gazdasági szándékoknak helyet és szakmai teret adó Innovációs Klubot.  
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A klub havi rendszerességgel működik és a programok alapvetően sikeres megyei innovációs 

gyakorlatot folytató cégek bemutatkozásával, konzultációjával, illetve az innovációt támogató 

állami, regionális intézmények és támogatások bemutatásával valósulnak meg. 

 

A kamara gazdaságfejlesztési tevékenységét befolyásoló körülmények megítéléséhez hozzátartozik 

a megyei működési környezet jelenlegi helyzete. Ennek legfőbb jellemzője, hogy a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a megyei intézmények között az egyedüli valós és 

folyamatos gazdaságszervező, kooperációt és információs-tanácsadást nyújtó szervezet. Ennek 

ismeretében azt a módszert választottuk, hogy minden olyan intézménnyel, amelynek vállalt, vagy 

alapítói célrendszerében meghatározott megyei gazdaságfejlesztési szervezési feladatai vannak, 

kapcsolatot vettünk fel velük, egyeztettük szándékainkat, céljainkat, közös programokat 

fogalmaztunk meg, majd az eszközök, lehetőségek számbavétele mellett meghatároztuk a 

megvalósításhoz szükséges módszereket is.  

 

Így kerültünk újólag és ismert kapcsolatba a Nemzeti Külgazdasági Hivatal regionális irodájával, 

amely a korábbi ITDH tevékenységi utódszervezeteként funkcionál, valamint vettük fel a 

kapcsolatot a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége megyei szervezetével, akikkel 

együttműködési megállapodást is kötöttünk. Az EEN, mint az Európai Unió Vállalkozásfejlesztési 

Hálózata megyei megjelenítését, szolgáltatásainak nyújtását továbbra is a magyarországi 

konzorciumi tag a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelemi és Iparkamara megbízásából látjuk el, a két 

kamara között megújított együttműködési megállapodáson keresztül. Az országban egyedül e két 

kamara között működik feladatmegosztás, más régiókban nem tudunk eredményes 

együttműködésről. 

 

Ugyancsak kamaránk részéről kezdeményeztük a kapcsolatfelvételt a Széchenyi Programiroda 

Szolnokon működő egységével, majd együttműködési megállapodást is kötve pályázati tájékoztató 

programjainkon az iroda munkatársai állandó meghívottakként, előadókként működnek közre. 

 

Természetesnek vettük az együttműködő partnerek meghatározásánál, hogy Szolnok Megyei Jogú 

Várossal és Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzattal szintén egyeztessük 

programelképzeléseinket, sőt egyes külgazdasági programjainkat velük közös szervezésben 

valósítottuk meg. 

 

A korábban kiépített, szakhatóságokkal való együttműködésünket folytatva, immár a JNSZ Megyei 

Kormányhivatallal, mint irányító, hatósági szervezettel terveztük és szerveztük a vállalkozások 

működését ellenőrző szakhatósági felügyeletek jobb összehangolódását segítő, előmozdító 

szakhatósági fórumokat. 

 

A megyében működő más vállalkozási, illetve érdekképviseleti szervezetek vezetői, szervezeti 

egységei számára – VOSZ, KISOSZ, IPOSZ, MGYOSZ, FUVOSZ – rendezvényi meghívóinkat, 

programjainkon való részvétel biztosításának lehetőségét rendszeresen megküldtük és 

hangsúlyoztuk, hogy tagjaikat ugyanolyan partnerként kezeljük, mint akik ugyancsak a megye 

gazdaságának működtetésében vesznek részt. 
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A megújult Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel példaértékű kapcsolatot sikerült kiépíteni, hiszen 

megyénkben bonyolítottak le tavaly a legnagyobb érdeklődési létszámú Új Széchenyi Terv 

tájékoztató programokat. 

 

A vállalkozásfejlesztésű pályázatokat kezelő két közreműködő szervezet a MAG Zrt. és az 

ÉARFÜ -vel is folyamatos és aktív a kapcsolatunk, a MAG Zrt. pályázatai számára Szolnokon és 

Jászberényben Új Széchényi Terv Infopont tanácsadó szolgáltatás nyújtását vállalta kamaránk, míg 

az ÉARFÜ -nél részt veszünk a Regionális Monitoring Albizottság munkájában. 

 

Kiemelt rendezvényeink, rendezvénysorozataink 2011-ben 

 Tájékoztató az Új Széchenyi Tervről – NFÜ megyei roadshow Szolnok 

 Tájékoztató az ÚSZT gazdaságfejlesztési pályázatairól – MAG Zrt., ÉARFÜ vezetőivel 

Szolnokon, Jászberényben, 

 Tíz országra kiterjedő relációs külgazdasági kapcsolatindító fórumsorozat Szolnokon, 

 Szakhatósági fórumok munkavédelem, munkaügy, fogyasztóvédelem területén, Szolnokon, 

Jászberényben, 

 Törvényi szabályozások változása, szakértői konzultációk közbeszerzés, termékdíj 

szabályozás, munka törvénykönyve, hatályos adójogszabályok vonatkozásában Szolnokon, 

 Vállalati energia beszerzési közösség szervezése,  

 Megyei beszállítói klaszter alapításában való előkészítő programszervezés, 

 Vállalatvezetői ismeretek bővítése képzéssorozat Szolnokon, 

 TOP 50 rendezvény lebonyolítása, 

 Vállalati követeléskezelés, céginformáció, hitelhez jutási kérdésekkel kapcsolatos szakértői 

konzultációk, 

 Tájékoztató aktuális vállalkozásfejlesztési pályázatokról megyei pályázati szakértőkkel 

Szolnokon, Jászberényben Tiszafüreden és Mezőtúron, 

 Innovációs klubrendezvény sorozat lebonyolítása. 

 

Médiakapcsolatok 

Növekvő számú és témakörű, jelentős vállalkozói érdeklődésre számot tartó rendezvényeinket 

igyekeztünk minél szélesebb körben közismerté tenni. Továbbra is használtuk a megyei napilapot és 

a szolnoki kereskedelmi rádiókat, televíziót a rendezvények előzetes hírlésére, de ezt a kört 

bővítettük megyei és internetes tartalomszolgáltatókkal is.  

 

Külkapcsolatok, külgazdasági események 

Egyik meghatározó területe a külföldi társkamarákkal való együttműködés, ami 2011-ben is 

folytatódott. A Németországban működő lipcsei és a drezdai kamarával, valamint a romániai 

Máramaros Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával folyamatos az operatív együttműködés.  

 

2011-ben az alábbi, megyénkben szervezett kamarai külgazdasági eseményekre került sor: 

Külgazdasági kapcsolatépítő fórumsorozat: 

 

 Piacra jutási lehetőségek, üzleti kapcsolatok, ajánlott üzleti-befektetési területek 

bemutatása a HITA külgazdasági szakdiplomatáival:    
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Ausztria; 

    Olaszország; 

    Hollandia; 

    Németország relációban. 

 

 Kínai gazdasági fórum a piacra lépés lehetőségeiről a MKIK Magyar-Kínai Tagozat 

vezetése közreműködésével. 

 

 Kárpát-medencei gazdasági fórumsorozat a HITA külgazdasági szakdiplomaták és a 

MKIK vegyes kamarák közreműködésével. A fórum sorozat relációs országai: 

    Szlovákia; 

    Ukrajna; 

    Románia; 

    Szerbia. 

 

 Orosz külpiaci gazdasági fórum az MKIK Magyar-orosz tagozat vezetése részvételével. 

A programokon egyedi konzultációkra volt lehetőség a meghívott külgazdasági 

szakemberekkel.  

 

A lefolytatott egyéni konzultációk számai a rendezvényeken, együttesen meghaladta a 240-et. A 

rendezvények üzleti kapcsolatépítő sikerének, eredményének visszakérése 2012-ben történik meg. 

 

Konjunktúra felmérés 

A korábbi években bevett gyakorlatot folytatva az év áprilisában és októberében az MKIK 

Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet által rendszeresen elvégzett, a vállalkozások üzleti kilátásait 

értékelő felmérésben való közreműködésre került sor. Az együttműködésen belül vállaltuk a 

kérdőívek kiküldését, valamint a kamaránkhoz közvetlenül visszaküldött anyagok feldolgozását. A 

beérkezett kérdőívek száma továbbra is megfelelt az elvárt megyei esetszámnak.  MKIK GVI 

megkívánt 70 db-os esetszámához képest 90-100 között mozgott a tavaszi-őszi felmérés 

visszaküldött kérdőíveinek száma. A vizsgálat eredményeit nemcsak kamarai honlapunkon tettük 

közzé, hanem a válaszadók számára közvetlenül is eljuttatásra került. 

 

SME panelek, interjúk készítése 

Az Európai Bizottság Vállalkozási és Ipari Főigazgatósága véleményt kér időszakonként 

vállalkozóktól a különböző tevékenységi területeken. A véleménykérés kérdőíves, illetve személyes 

kérdezés formájában történt három alkalommal. Ebben az évben egy tématerületen, az elektronikai 

alkatrészek vámszabályozásának kérdéskörében igényelték közreműködésünket. 

 

Rendezvényeink látogatottsága, tanácsadás igénylés  

 

Rendezvényeink látogatottsága 

Székházi körülményeink változatlanok, azaz a programok nagyobb részének 40-50 fő alatt 

kamaránk székházában tudunk helyet biztosítani. Az ennél nagyobb részvételi számra utaló 

visszajelzés esetén a Galéria étteremben, a GARDEN Hotelben, a Főiskolán, a megye, illetve 

városházán találtunk rendezvénytermet.  
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A leginkább jellemző a 20-30 fős létszám, ami ez előadók elmondása szerint még mindig 

meghaladja a társmegyék rendezvényi látogatottságát. 

 

A regisztrációs ívek alapján a 2011-es évben a 41 kamarai szervezésű, illetve 

társrendezvényeinken összesen 1.180 fő vett részt. 

 

Tanácsadás igénylés 

A Széchenyi Infopont szolgáltatással megnőtt a naponta telefonon és személyesen érdeklődők 

száma. Az EEN iroda kapcsán a legváltozatosabb nemzetközi üzleti szabályozási kérdésekkel, EU-s 

információk igénylésével keresnek meg bennünket. Eltolódott az arány a megkeresések 

irányultságában, ugyanis már nemcsak a szűkebben vett gazdaságfejlesztési témákban (hitel-, és 

pályázati lehetőségek) hanem rendezvényeinkhez, tájékoztatóinkhoz, külgazdasági 

programjainkhoz kapcsolódóan részkérdések és kapcsolatok közvetítésének igényével is hozzánk 

fordulnak.  Egyelőre nem tettünk különbséget kamarai és nem kamarai tagok között, a válaszadás 

mélységében, de hangsúlyozásra került, hogy valójában a kamarai tagokat illeti meg a teljes körű 

tanácsadás lehetősége. 

 

A Kamarai honlap és annak látogatottsága 

Honlapunkon a Gazdaságfejlesztés címszó alatt a következő tématerületekre adtunk tájékoztatást. 

A menürendszer formai és tartalmi elemei a következők: 

Kamarai és egyéb rendezvények, Gazdaságfejlesztési pályázatok, Foglalkoztatási pályázatok, 

Kedvezményes hitelek, Kereskedelmi banki ajánlatok, Garancia lehetőségek, Enterprise Europe 

Network, Kereskedelemfejlesztés, Stratégiai partnereink ajánlatai, Tanácsadás, Kamarai szakértők, 

Hasznos linkek.  

  

Honlapunk látogatottsága az előző évhez képest 10%-al nőtt, azaz a visszatérő holnaplátogatás 

gyakorisága emelkedett. A látogatott oldalak száma viszonyítva az előző időszakhoz csökkenést 

mutat, ami azt is jelenheti, hogy a honlapot felkeresők célirányosan keresnek az adattartalomban, 

ezért erre a későbbiekben különös figyelmet kell fordítanunk, hogy egyrészről legkisebb keresési 

időszükséglet mellett megtalálhassák a számukra releváns információkat, másrészt igyekezzünk 

felhívni figyelmüket honlapunk többi adattartalmára is. 

 

Látottság havi bontásban: 

 

 

  
            

  

  
Jan 
2011 

Feb 
2011 

Már 
2011 

Ápr 
2011 

Máj 
2011 

Jún 
2011 

Júl 
2011 

Aug 
2011 

Szept 
2011 

Okt 
2011 

Nov 
2011 

Dec 
2011 
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Kamarai kitüntetések, díjak, elismerések 

 

A korábbi évek hagyományait követve 2011. évben is a TOP 50 átadási ünnepségén került sor az 

elnökség döntése alapján kamarai elismerések átadására.  

 

Az elnökség a 2010. évi gazdasági teljesítményük elismeréseként „Év vállalkozása” díjban 

részesítette a szolnoki Mc-Hale Kft-t, a szolnoki DERULA Kft-t, a tiszaföldvári Szicsek Kft-t, 

valamint a tiszaföldvári Erdős Hanna kézműves mestercukrászt. 

 

Az elnökség a szakma érdekében kifejtett több évtizedes kiemelkedő teljesítményük elismeréseként 

„Életmű” díjban részesítette Jáger Sándort, a JÁSZTEJ Zrt. vezérigazgatóját. 

 

 

   

    
 

 

A Debreceni Akadémiai Bizottság a Hajdú-Bihar, a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen 2011. évben is pályázatot hirdetett az 

innovatív technológiában és / vagy termékfejlesztésben kiemelkedő vállalkozások számára. 

Pályázni lehetett valamely technológiában, illetve termékfejlesztésben végrehajtott sikeres 

innováció leírásával és bemutatásával.  

 

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

kereskedelmi és iparkamarái a T-city városkártya alkalmazástechnikai innovációja a közösségi 

közlekedésben eredmény elismeréseként „Innovációs Díjban” részesítette a Jászkun Volán Zrt-t. 
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Egyéb tevékenységek 

 

Vámügyintézés, okmányhitelesítés 

A gazdaságfejlesztés részének is tekinthető, a kereskedelmi forgalomban használatos igazolások, 

bizonyítványok és egyéb okmányok kiállítása és hitelesítése, az ezzel összefüggő szakmai 

tanácsadás, mint kizárólagos kamarai feladat. 

Az okmányhitelesítési szolgáltatások között a kamara a származási bizonyítványok kibocsátásával, 

a kereskedelmi számlák, nyilatkozatok hitelesítésével, az ATA Carnet kiadásával és a különféle 

nyomtatványok értékesítésével foglalkozik. Az ügyfelek kérésére a szállítmányozási kárügyek 

intézését és vámügyintézési tanácsokat is szolgáltat a kamara. 

Az ATA igazolvány olyan nemzetközi vámokmány, amely 1 éven keresztül lehetővé teszi az áruk 

vámmentesen történő ideiglenes behozatalát. 

Az exportőr költségeinek csökkentése mellett a vám és egyéb adók, illetékek megfizetése 

elkerülhető, egyben a vámeljárás leegyszerűsödik azáltal, hogy csak egyetlen okmányt szükséges 

bemutatnia a határokon az exportőröknek. 

 

Széchenyi Hitelkártya – Kombinált Mikrohitel 

A mikro- és kisvállalkozások működösét, átmeneti likviditási gondjait segíteni hivatott Széchenyi 

Hitelkártya konstrukció 2002 augusztusában indult 500 ezer és 1 millió forintos hitelkeret 

lehetőséggel.  

Az igényelhető hitelkeret legmagasabb összege 2011. évben 25 millió forint volt. A konstrukció 

2011-ben további elemekkel bővült, a Széchenyi Forgóeszközhitellel (igényelhető összeg 25 millió 

Ft), a Széchenyi Beruházási Hitellel (igényelhető összeg 50 millió Ft), valamint az Agrár Széchenyi 

Kártyával (igényelhető összeg 25 millió Ft). A 231 Széchenyi Kártya befogadó hely közül 

kamaránk 20. a rangsorban a 2011. december 31-ig kiadott 4.111 kártyával. Tendenciaként 

állapítható meg, hogy a konstrukcióban résztvevő bankok hitelezési hajlandósága folyamatosan 

csökken.  

Kamaránk, mint közvetítő vesz részt a 2011. évben bevezetésre került Kombinált Mikrohitel 

konstrukcióban, mely 10 % önerő mellet, 45 %  – legalább 1 millió és legfeljebb  10 millió forint – 

vissza nem térítendő támogatás és 45 % mikrohitel forráshoz jutási lehetőséget biztosít. 
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Békéltető Testület 

2011. évben a Békéltető Testülethez 188 kérelem érkezett be. 2010. évről 23 elintézetlen ügy 

húzódott át 2011. évre, így az elintézendő ügyszám 211 volt. A befejezett ügyek száma 201, a 

feldolgozási mutató az 2010. évi 89%-ról 95 %-ra emelkedett.  

 

A vállalkozások döntő része nem tesz alávetési nyilatkozatot, ennek következtében csak 8 esetben 

volt kötelezés, melyek jellemzően 1-2 vállalkozáshoz voltak köthetők. Aránya az összes ügyön 

belül 4%. Egyezséget 33 esetben hoztunk létre a felek között, amely az ügyek 16 %-a. 90 esetben 

ajánlással fejeződött be az eljárás, amely az ügyek 44 %-át teszi ki. Megszüntetésre 73 esetben (36 

%) került sor, amelyekből 23 kérelem volt megalapozatlan, és 47 ügy került egyéb okból 

megszüntetésre. Az ügyek 64 %-ában zárult érdemi határozattal az eljárás.  

 

Legnagyobb száma a szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyeknek volt, összesen 108 (53%), ezen belül 

pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos ügyek száma 32 (29%) volt, amely az előző évihez képest 110 

%-os növekedést mutat a Pénzügyi Békéltető Testület létrejötte ellenére is. Ezen ügyeken belül a 

banki hiteleken túl a fogyasztó csoportokkal kapcsolatos panaszok voltak a jellemzők.  

A szolgáltatásokon belül a posta és távközlési, valamint a közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos 

ügyek száma és aránya egyenlő (20db/18%). Mindkét szolgáltatás vonatkozásában az előző évihez 

képest emelkedés tapasztalható.  Az építőipari szolgáltatások vonatkozásában (11/2010., 11/2011.) 

változás nem történt. A javítás, karbantartással kapcsolatos ügyek száma 9 (8%), 2010-hez képest 

(20 db,16%) csökkent. Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (3), személy és teherszállítás, parkolás 

(2), utazásszervezés (3) száma nem volt számottevő.  

A termékekkel kapcsolatos ügyek szám 93 volt, aránya a lezárt ügyeken belül 46%. A termékeken 

belül a lábbelikkel kapcsolatos ügyek száma 53 (57%) volt a meghatározó.    

 

23 esetben minősült a fogyasztó kérelme megalapozatlannak, amely az ügyek 11 %-át jelenti. 3 

ügyben a vállalkozás a Bírósághoz fordult. Az ügyek részben befejeződtek – pernyertességünkkel –

részben még folyamatban vannak. 

 

  
 

A 2011. évi működési feltételek - az erre előirányzott támogatás jelentős mértékű csökkenése, 

illetve rendelkezésre állásának évközi késedelmes biztosítása kapcsán – csak nehezen voltak 

biztosíthatók.    
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2011. évben az ügyszámemelkedés elmaradásának okaként - a békéltető testületek szerepének és 

tevékenységének a fogyasztók általi még mindig nem kellő ismeretén túl - a Pénzügyi Békéltető 

Testület működésének II. félévétől történő megkezdése jelölhető meg. 

 

Békéltető Testületünk rendszeresen tartott ügyfélszolgálatot és tanácsadást. Felvettük a kapcsolatot 

több helyi - az érdekvédelem területén tevékenykedő - civil szervezettel a Békéltető Testület 

működésének megismertetése céljából. 

 

  


