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Tisztelt Küldöttgyűlés! 
 
A korábbi évek gyakorlatát fenntartva éves beszámolónkban előzetesen rövid tájékoztatást adunk a 
megye és kis részben az ország gazdaságának 2012. évi teljesítményéről.  
 

A megye gazdaságának 2012. évi teljesítménye 
 

Bevezető 
 

A rendelkezésre álló 2012. évi előzetes megyei adatok a gazdaság és társadalom különböző 
területein eltérő irányú folyamatokat jeleznek. 
 
A megye gazdaságában az elmúlt több mint két évtized alatt átrendeződött és hosszabb távra 
kialakult a termelési szerkezet. Az ipar közel 60 %-os részarányával a legjelentősebb súlyt 
képviseli, a súlypontja a felsőjászság és Szolnok környéke. A folyamatában megvalósult és nem 
eléggé átgondolt privatizáció nagy vesztese az agráripar látványos beszűkülése.  
Az ipari termelés a 2011. évi visszaesést követően 2012-ben gyakorlatilag stagnált. 2011-ben az 
ipar termelése 1.151,1 milliárd forint volt, az összes értékesítés 2.042 milliárd forint. A 2012. évi 
előzetes mérlegadatok alapján az ipar 1.168 milliárd forintot teljesített, míg az összes teljesítés 
2.035 milliárd körül alakult. Az ipar termelésének stagnálása azzal magyarázható, hogy a 
szórakoztató elektronika és a háztartási gépek export és belföldi piaca egyaránt jelentős mértékben 
csökkent. A kiesést ugyanakkor pótolta a közepes méretű ipari vállalkozások bővülő teljesítménye 
és egészében kiemelkedőnek minősíthető megyénk mezőgazdasági gépgyártásának és a hozzá 
kapcsolódó beszállító kkv-k dinamikus teljesítménye.  
 
A megye gazdasági összteljesítményét jelentősen befolyásolta az elmúlt fél évszázad 
legaszályosabb éve, mely az agráriumot sújtotta és egyben a térségben a vásárlóerőt is erőteljesen 
csökkentette.  
 
2012 IV. negyedévében a KSH munkaerő-felmérésének adatai szerint a foglalkoztatottak száma 
csökkent az előző év azonos időszakához képest, és ezzel egyidejűleg a munkanélkülieké 
növekedett. A megyei bruttó átlagkereset 2012-ben az országosnál valamelyest nagyobb növekedést 
mutatott ugyan, az átlagkereset összege azonban számottevően elmarad az országostól. 
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Munkaerőpiac 
 
2012 IV. negyedévében a megye 289 ezer fős 15-74 éves népességéből 139,3 ezren voltak 
foglalkoztatottak, 20,7 ezren pedig munkanélküliek. Az egy évvel korábbihoz képest a 
foglalkoztatottak száma 2.700 fővel csökkent, a munkanélkülieké 5.100 fővel nőtt. Az inaktívak 
közé 129 ezren tartoztak, 5400-zal kevesebben, mint az előző év utolsó negyedévében. Az 
adatokból számítható megyei foglalkoztatási ráta 48,2%, a munkanélküliségi ráta pedig 13,0% volt. 
Mindkét mutató kedvezőtlenebb az egy évvel korábbinál. Az országos foglalkoztatási ráta 51,1%, a 
munkanélküliségi ráta 10,7% volt az év utolsó negyedévében. 
2012. év egészét tekintve a mutatók kedvezőbbek a IV. negyedévinél. Az éves foglalkoztatási ráta 
48,7%, a munkanélküliségi ráta 11,3% volt. A mutatók országos rangsorában Jász-Nagykun-
Szolnok megye a középmezőnyben helyezkedik el, az észak-alföldi régió megyéi közül pedig a 
legkedvezőbb helyzetű. 
  

Munkanélküliségi ráta negyedévenként 
(a 15-74 éves népesség körében) 

  

 
 

2012-ben a legalább 5 főt foglalkoztató megyei székhelyű vállalkozásoknál, valamint 
létszámhatártól függetlenül a költségvetési szerveknél és a nonprofit szervezeteknél együttesen 82,1 
ezren álltak alkalmazásban - az országos kisebb mérséklődéssel szemben - 4,1%-kal többen, mint 
egy évvel korábban. Ezen belül a létszám 64%-át foglalkoztató versenyszférában 1,7%-os, a 
költségvetési szférában 9,9%-os létszámbővülés történt. A költségvetési szerveknél tapasztalható 
növekedés mögött döntően a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott fizikai dolgozók számának 
bővülése áll, miközben a szféra szellemi foglalkoztatottjainak létszáma 2,2%-kal szűkült az egy 
évvel korábbihoz képest. 
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A versenyszféra létszámának alakulását jelentősen befolyásolta ipari nagyvállalkozások  
székhelyének a megyébe történő áthelyezése. A székhelyáthelyezés hatását kiszűrve a 
versenyszférában is szűkült a foglalkoztatás. A versenyszféra termelő ágai közül az ipari 
székhelyáthelyezésekből adódó bővülés mellett csak az építőiparban történt jelentősebb - 17%-os - 
létszámnövekedés. A szolgáltató ágazatok közül csupán a szakmai, tudományos, műszaki 
tevékenység és az információ, kommunikáció területén nőtt a létszám (11 illetve 2,1%-kal), a többi 
nemzetgazdasági ágban szűkült az alkalmazásban állók száma. 
 
2012. év elejétől június végéig fokozatosan csökkent a megyében a nyilvántartott álláskeresők 
száma, amit júliustól novemberig kismértékű, azt követően pedig számottevőbb havonkénti 
növekedés követett. Novembert és decembert kivéve az év valamennyi hónapjában kevesebben 
kerestek állást a megyében, mint egy évvel korábban. A nyilvántartott álláskeresők éves átlagos 
létszáma 28,3 ezer fő volt, 6,5%-kal alacsonyabb, mint 2011-ben. A decemberi zárónapon összesen 
29,3 ezer álláskeresőt tartottak nyilván, lényegében annyit, mint egy évvel korábban. 
 

 
 
Az álláskereső nők száma a 2011. decemberi zárónaphoz képest 4,3%-kal nőtt, a férfiaké 3,7%-kal 
csökkent, így a nőké meghaladta a férfiakét. A megyei álláskeresők 45%-a legfeljebb általános 
iskolát, 29%-a szakmunkásképzőt illetve szakiskolát végzett. Középiskolai végzettsége 23%-uknak 
volt, 3,5%-uk pedig főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkezett. 
 
A pályakezdők fokozódó elhelyezkedési nehézségeit jelzi, hogy számuk 28%-kal, 3.700-ra nőtt az 
egy évvel korábbihoz képest. Körükben a középiskolai végzettséggel rendelkezők aránya volt a 
legmagasabb, 40%. A legfeljebb általános iskolát végzettek részaránya 38%-ot, a szakiskolát 
végzetteké 17%-ot, a főiskolai, egyetemi végzettségűeké pedig 4,8%-ot tett ki. 
A bejelentett betöltetlen álláshelyek zárónapi száma (1.568) csaknem negyedével kevesebb volt az 
egy évvel korábbinál. Egy betöltetlen álláshelyre így 18-19 álláskereső jutott. 
 
2012-ben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a megyében 174,1 
ezer forintot tett ki, ami az egy évvel korábbinál 7,0%-kal magasabb. A növekedés meghaladta az 
országosan mért 4,6%-ot. (A megyei keresetváltozásban is megjelenik ugyanakkor a már említett 
székhely áthelyezések hatása.) A magasabb növekedési ütem ellenére a megyei bruttó 
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keresetszínvonal 49 ezer forinttal elmaradt az országostól. A versenyszférában 14,5%-kal nőtt a 
bruttó átlagkereset, a költségvetési szerveknél ugyanakkor 7,6%-kal csökkent. 
 
Állománycsoportonként tekintve a megyében a fizikai foglalkozásúak havonta átlagosan 136,5 ezer 
forintot, a szellemi foglalkozásúak pedig 236,4 ezer forintot kerestek. A fizikai foglalkozásúak 
bruttó keresete 7,4%-kal, a szellemi foglalkozásúaké pedig 9,0%-kal növekedett. 
 

 
 
A kereseti elemeken felüli egyéb pénzbeli és természetbeni juttatásokkal növelt átlagos havi 
munkajövedelem 2012-ben 183 ezer forint volt, ami 5,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. 
Az egyéb juttatások az összes munkajövedelmen belül átlagosan 5,0%-ot jelentettek, 1,2 
százalékponttal alacsonyabb arányt, mint egy évvel korábban. Az építőiparban volt a legmagasabb - 
9,1% - az egyéb munkajövedelem aránya az összes munkajövedelemből. A családi kedvezmény 
figyelembevétele nélkül számított nettó átlagkereset havi összege a megyében 113 ezer forintnak 
felelt meg, ami 1,5%-kal haladta meg a 2011. évit. 

 
Fogyasztói árak 

 
Az élelmiszerek, a szeszes italok és a dohányáruk az átlagosnál jobban drágultak, míg a tartós 
fogyasztási cikkekért kevesebbet kellett fizetni, mint egy éve. Összességében, 2012-ben a 
fogyasztói árak átlagosan 5,7%-kal emelkedtek az előző évhez viszonyítva.  
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12 hónap alatt, 2011. decemberhez viszonyítva az élelmiszerek árai az átlagosnál nagyobb 
mértékben, 7,0%-kal emelkedtek. Az átlagosnál nagyobb mértékben, 13,5%-kal emelkedett a 
szeszes italok, dohányáruk ára is. A háztartási energia átlag alatti 4,7%-os áremelkedésén belül a 
palackos gáz 13,3%-kal drágult. A szolgáltatások esetében is átlag alatti, 4,5%-os volt az 
áremelkedés mértéke, ezen belül a szemétszállítás 8,1%-kal, a csatornadíj 5,2%-kal, a vízdíj 5,0%-
kal drágult.  

 
Gazdasági szervezetek 

 
2012. december 31-én Jász-Nagykun-Szolnok megyében 54,7 ezer gazdasági szervezetet tartottak 
nyilván, 1,0%-kal többet, mint egy évvel korábban. A gazdasági szervezetek döntő többsége, 93%-a 
vállalkozás. A nonprofit szervezetek aránya 5,8%, a költségvetési szerveké 0,9%. Létszámukat 
tekintve a megyei szervezetek 97%-a 10 főnél kevesebbet foglalkoztatott. A regisztrált gazdasági 
szervezetek közül 1.524 állt december végén felszámolás alatt, ami 6,1%-kal több mint egy évvel 
korábban. 
A nyereségérdekeltségű szervezetek közül 2012. december végén 11,5 ezer társas és 39,5 ezer 
egyéni vállalkozásként szerepelt a nyilvántartásokban. Az előbbiek száma 0,5%-kal, az utóbbiaké 
1,1%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest. 
 
A társas vállalkozásokon belül 2012. december 31-én az egy évvel korábbinál 4,5%-kal több, 7,4 
ezer kft-t tartottak nyilván, így részarányuk a társas vállalkozások között 64%-ra bővült. 
Ugyanakkor a betéti társaságok száma 2012. december végén 3,6 ezerre, arányuk 31%-ra 
mérséklődött. A megyében 92 részvénytársaságot tartottak nyilván, 9,5%-kal többet, mint egy évvel 
korábban. 
 

 
 
A megyei székhelyű társas vállalkozások ágazati struktúrájában legnagyobb súlyt (24%-ot) a 
kereskedelem, gépjárműjavítás képviselt. Az építőipar részesedése - a szervezetszám folyamatos 
csökkenése ellenére - a második legmagasabb, 13%, és ehhez hasonló, 12-12,5 % az iparé és a 
szakmai, tudományos műszaki tevékenységé is. 
 
Az egyéni vállalkozások felét a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat gazdasági ágban tartották 
nyilván, és jelentősebb arányt képviselt még az ingatlanügyletek (12%), valamint a kereskedelem, 
gépjárműjavítás (7,0%) is. A munkavégzés jellege szerint az egyéni vállalkozók négytizede 
mellékfoglalkozásban, 30%-a főfoglalkozásban, 28%-uk pedig nyugdíj mellett folytatta 
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tevékenységét. (Országosan a mellékfoglalkozású és a főállású vállalkozói tevékenységet végzők is 
nagyobb arányt - 43 illetve 33%-ot - képviseltek a megyeinél; a nyugdíj mellett vállalkozók 
hányada ugyanakkor országosan volt alacsonyabb, 24%.)  
 
A vállalkozói aktivitást jelző mutató, azaz az ezer lakosra jutó nyereségérdekeltségű szervezetek 
száma 132 volt a megyében, ami az országos (168) közel nyolctizede. 

 
Beruházás 

 
A gazdasági szervezetek 2012-ben 81 milliárd forintot fordítottak beruházásra, folyó áron 32%-kal 
többet, mint egy évvel korábban. 
 
A megyei beruházásokból jelentősebb arányban részesedő gazdasági ágak többségében többet 
költöttek fejlesztésekre az egy évvel korábbinál.  
 
A teljesítményérték 56%-át adó ipari beruházások 1,5-szeres növekedése alapvetően a műszaki 
kultúra és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlődését szolgálta. A 12%-os részarányt képviselő 
mezőgazdaság invesztíciói 3,9%-kal, a kisebb súlyú építőiparé pedig – a 2011. évi számottevő 
csökkenést követően – 30%-kal emelkedtek. A szolgáltató ágak közül a közigazgatás területén 
csaknem 1,5-szeresére bővült a beruházások folyó áras teljesítményértéke, amely részben a tározók, 
gátak, belvízcsatornák építésének köszönhető.  
 
 
A jellemzően a versenyszférához köthető szolgáltató ágak közül a kereskedelemben 10%-kal 
emelkedett, a szállítás és raktározás területén pedig 2,5%-kal mérséklődött a teljesítményérték. 
 

 
 

Ipar 
 
A megyei ipar teljesítményének 2011. évi visszaesését követően 2012-ben, mint a bevezetőben is 
utalás történt rá, a stagnálás a jellemző. Az év folyamán a megyei szervezetek összesen 1.168 
milliárd forint ipari termelési értéket állítottak elő, és az egy lakosra jutó termelési érték 32%-kal 
haladta meg az országos átlagot. Az ipar export orientált, az előállított új érték 86 %-a külpiacra 
kerül. A hazai kereslet az előbbi évhez hasonlóan tovább mérséklődött. A megye húzóágazata az 
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ipari termelés 80 %-át előállító gépipar, melyben meghatározó súlyt képvisel a szórakoztató 
elektronika, a háztartási gépgyártás, a mezőgazdasági gépgyártás, az autóipari és a vasúti járműipari 
beszállítás.  
 

 
 
Az előbbinél kisebb súlyú fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 32%-kal növelte 
termelési volumenét, ugyanakkor a leginkább belföldi piacokra termelő élelmiszeripar, valamint a 
gumi-, műanyag és nem fém ásványi termék gyártása ágazat teljesítménye 5,8 - 17%-kal visszaesett 
a 2011. évihez képest. Az ipari termelési értéken belül kis részarányt képviselő, és zömében 
külpiacokra termelő fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység termelése 14%-kal 
esett vissza.   
 
2012-ben a megyei székhelyű, közepes és nagyméretű ipari vállalkozásoknál összesen 21 800-an 
álltak alkalmazásban, 6,5%-kal többen, mint egy évvel korábban. Az ipari termelői árak 2012-ben 
országosan 4,3%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Ezen belül a belföldi értékesítés 
árszínvonala nagyobb ütemben, 5,3%-kal, az exporté mérsékeltebben, 3,6%-kal nőtt. 
 

Építőipar 
 
Az építőipari termelési érték az év egészében 7,1%-kal bővült az előző évhez képest, és 34,1 
milliárd forintot tett ki. (Országosan a legalább öt főt foglalkoztató szervezetek termelése 4,4%-kal 
mérséklődött.) 
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Az építményfőcsoportok közül az épületépítés volumene 13,7%-kal csökkent, az egyéb építmények 
építése ugyanakkor 18,1%-kal bővült az előző évhez képest, így a termelési érték 72%-át az egyéb 
építmények építése adta. Az egyéb építmények építésének kilenctizedét az út, vasút építése tette ki. 
 
Az építőipari vállalkozások december végén 18,1 milliárd forint értékű szerződésállománnyal 
rendelkeztek, ami a 2011. év véginek összehasonlító áron több mint a háromszorosa volt. A 
szerződésállomány 98%-át az egyéb építmények építésére kötötték. 
 
Az építőipar termelői árai 2012-ben országosan átlagosan 1,9%-kal voltak magasabbak az egy évvel 
korábbinál. 

Lakásépítés 
 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2012-ben 194 új lakásra adtak ki használatbavételi engedélyt, az 
egy évvel korábbi alacsony értéknél is mintegy tizedével kevesebbre. A megyében - akárcsak 
országosan - négy éve tart a lakásépítések számának folyamatos visszaesése, a 2012-ben Jász-
Nagykun-Szolnok megyében épült új lakások száma kevesebb, mint ötödé volt a 2008. évinek.  
 
Országosan az előző évihez képest hatodával, a 2008. évi állapothoz képest héttizedével épült 
kevesebb lakás. Az építések intenzitása (tízezer lakosra vetített száma) a megyében 5,1-et tett ki, 
ami elmaradt mind az országos (10,6), mind a vidéki (8,8) - Budapest és Pest megye nélkül 
számított - átlagtól. 
 

 
 

A használatba vételek több mint fele a megyeszékhelyen kívüli városokban, háromtizede 
Szolnokon, mintegy kéttizede a községekben valósult meg. A 2011. évhez képest a városok 
részesedése a megyei lakásépítésekből valamelyest (6 százalékponttal) csökkent, a megyeszékhelyé 
ugyanakkor növekedett (7 százalékponttal), a községeké pedig változatlan maradt.  
 
Az építtetői kör összetétele tükröződött a lakások építési cél, valamint építési forma szerinti 
megoszlásában is. Az átadott lakások mintegy háromnegyede saját használatra, illetve családi házas 
formában, mintegy negyede pedig értékesítési és bérbeadási céllal, többszintes, többlakásos 
épületben épült. Az új lakások átlagos alapterülete 112 m2 volt, és majdnem felét négy- vagy 
többszobásra tervezték. 
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Az építési engedélyek száma is tovább csökkent. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei építési 
hatóságok 2012-ben 171 új lakás építésére adtak ki engedélyt, tizedével kevesebbre, mint az előző 
évben. (Országosan az építési engedélyek száma nagyobb mértékben - 15%-kal - csökkent.) A 
megyeszékhelyen négytizeddel kevesebb, a városokban tizedével több, míg a községekben az előző 
évivel megegyező számú lakás építésére adtak ki engedélyt. 
 

Kereskedelem  
  
2012 decemberében, továbbá az év egészében is csökkent a kereskedelmi fogyasztás az előző évhez 
képest az eladott árumennyiséget tekintve. A visszaesés mértéke 2012-ben 2%, decemberben pedig 
3,3% volt. 
 A kereskedelmi fogyasztás, ami 2007. óta csökken, az elmúlt 6 évben összesen 13%-kal esett 
vissza. A tavalyi évben ugyan 6.680 milliárd forint értékben költekeztek a családok, de 
mennyiségben számolva csak a 2004. évi szint körül mozgott. 
Decemberben 2,7% volt az élelmiszer vásárlások visszaesése, ami alaposan elmaradt a 
várakozásoktól. A bútorok, műszaki cikkek értékesítése 14%-kal csökkent, ami azt mutatja, hogy a 
karácsonyi bevásárlások sem tudták felfelé húzni a kereskedelem mérlegét. 
  
Az év második felének beszámolói egyre nagyobb mértékű visszaesést mutattak. 2012. mérlege az 
eladott árumennyiséget tekintve az előző év azonos időszakával összehasonlítva a következő: 
  
                                   I. negyedév     II. negyedév   III. negyedév  IV. negyedév  2012. év 
kiskereskedelem  
összesen                      100,6                 97,7                 97,0                 96,6                 98,0     
      ebből  

élelmiszer         101,8                 99,8                 97,5                 98,0                 99,2      
iparcikkek         100,7                 95,7                 96,3                 94,7                 96,5 
ruházat              107,1               102,0               101,5                97,7               101,5 
bútor,                  95,0                 88,3                 89,6                 86,4                 89,4 
műszaki cikk      

 üzemanyag                     97,4                  96,4                 97,2                97,4________97,4___  
(érték: %, változatlan áron, előző év azonos időszakhoz képest, 
kiskereskedelem: üzemanyaggal együtt) 
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A kereskedelmi fogyasztás visszaesésének okai a következők: 
  
- 2012-ben 1,7%-kal csökkent a GDP. A családok fogyasztása elsősorban a gazdaság 
teljesítményéhez, ezen keresztül a reálkeresetekhez igazodik: 
                                    
                                               2008.   2009.   2010.   2011.   2012. 
            GDP                           100,9     93,2   101,3   101,6     98,3 
            reáljövedelem              98,5     96,4     97,1   102,6     97,5* 
            kereskedelem              98,1     93,6     98,6   100,8     98,0 
(érték: változás előző évhez képest, reáljövedelem: egy főre, 
kiskereskedelem: üzemanyag nélkül, 
*/: reálkereset) 
  
- A magas infláció (5,7%) elsősorban két területet sújtott: az élelmiszerek árai 7,8%-kal, az 
üzemanyagoké 12,8%-kal nőttek. Ennek következménye, hogy több száz milliárd forintot a 
drágulás vett el a költekezésben. 2012-ben 8.257 milliárd forintot hagytak a vásárlók az 
áruházakban (üzemanyaggal együtt számolva), 355 milliárd forinttal többet, mint egy évvel 
korábban: a legtöbbe az infláció került. 
   

Kiskereskedelem 
 
A kiskereskedelmi forgalom a 2012. év eleji enyhe növekedés után áprilistól egyre nagyobb 
mértékben maradt el az egy évvel korábbitól: decemberben 3,1, 2012-ben összességében 2,1%-kal. 
A visszaesésben a mérséklődő reálbérek mellett az infláció és a fogyasztáshoz kapcsolódó 
adóemelések is szerepet játszottak.  
 
Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletek értékesítésének volumene 
2012-ben 0,8%-kal elmaradt az előző évitől, miközben az élelmiszerek árszínvonala gyorsuló 
ütemben, 5,9%-kal emelkedett. Ezen belül az összforgalom kilenctizedét adó élelmiszer jellegű 
vegyes kiskereskedelem eladási volumene 1,1%-kal mérséklődött, ugyanakkor az élelmiszer-, ital-, 
dohányáru-szaküzleteké 2,1%-kal bővült, a szeszes italok, dohányáruk jelentős drágulása mellett. 
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A nem élelmiszertermékeket forgalmazó kiskereskedelmi egységek forgalma - a 2011. évi bővülés 
után - 2012-ben 3,5%-kal visszaesett a megelőző évhez képest. A tevékenységcsoporton belül a 
legnagyobb mértékben az összforgalom harmadát adó bútor-, műszakicikk-üzletek eladásai estek 
vissza (10,6%), annak ellenére, hogy a tartós fogyasztási cikkek árszínvonala 2012-ben tovább 
csökkent. Az összforgalomból szintén jelentős részesedésű könyv-, számítástechnika-, és 
egyébiparcikk- kiskereskedelem volumene a 2011-es forgalomnövekedés után 2012-ben 3,2%-kal 
alacsonyabb lett.  
 
Az iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem eladásai 0,3%-kal mérséklődtek. Forgalomnövekedés 
következett be ugyanakkor a textil-, ruházati és lábbeli-üzletekben (1,5%). A gyógyszer-, 
gyógyászati termék-, illatszer-kiskereskedelem bővülése 2011. évihez képest lassult. 
Folytatódott a dinamikus bővülés az árucikkek széles körére kiterjedő, ugyanakkor csekély súlyú 
csomagküldő és internetes kiskereskedelemben: a bővülés mértéke 2012-ben 35%-os volt. 
Az üzemanyagárak emelkedésével párhuzamosan az üzemanyag¬kiskereskedelem csökkenése is 
tovább folytatódott: a járműüzemanyagok13%-os drágulása mellett az üzemanyag-forgalom 2012-
ben 2,6%-kal mérséklődött. 
 
A kiskereskedelmen kívül számba vett gépjármű- és járműalkatrész-kiskereskedelem eladásai - az 
előző évi alacsony bázis ellenére - 2012- ben 2,2%-kal csökkentek. 
 

Turizmus, idegenforgalom 
 
Jász-Nagykun-Szolnok megye kereskedelmi szálláshelyein 2012-ben - elsősorban a fokozódó 
belföldi kereslet hatására - az előző évinél magasabb vendég-, illetve vendégéjszaka forgalmat 
regisztráltak. Az év folyamán, a megyei szálláshelyeken megszálló 169 ezer vendég 494 ezer 
vendégéjszakát töltött el, amely a 2011. évihez képest 4,5, illetve 9,6%-os emelkedést jelentett. 
(Országosan ennél kisebb mértékben nőtt a forgalom.) A vendégek átlagos tartózkodási ideje 2,9 
éjszakát tett ki. 
 
A vendégforgalom meghatározó részét (85%-át) adó belföldi vendégek száma 5,0, az általuk 
eltöltött éjszakáké pedig 12%-kal emelkedett. Ennél kisebb mértékben ugyan, de a külföldi kereslet 
is növekedett 2012-ben. Összesen 26 ezer külföldi szállt meg a megyében 116 ezer vendégéjszakát 
eltöltve, amely 1,9%-os vendég- és 2,3%-os vendégéjszaka szám növekedést jelentett az előző 
évihez képest. A legjelentősebb küldő országok Németország, Lengyelország és Románia voltak. A 
legtöbb (40,6 ezer) vendégéjszakát a németek töltötték el, és őket jellemezte a leghosszabb (közel 
egyhetes) átlagos tartózkodási idő is. A lengyel vendégek összesen 20,5, míg a románok 7,8 ezer 
vendégéjszakára maradtak a megyei szálláshelyeken. 
 
Az egyes szálláshely-típusok közül az élénkülés leginkább a vendégéjszakák 44%-át realizáló 
szállodákat jellemezte, ahol mind a vendégek, mind a vendégéjszakák száma jelentősen (14, illetve 
18%-kal) nőtt. Ez a belföldiek növekvő érdeklődésének volt köszönhető, a szállodákban megszálló 
külföldi turisták száma 2011-hez képest ugyanis számottevően nem változott.  
 
A leginkább keresett szállodák mindkét vendégkör tekintetében a wellness típusúak voltak, ezekben 
realizálták a szállodai vendégéjszakák majdnem felét. A panziók vendég-, illetve vendégéjszaka 
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forgalma egymástól eltérően alakult, míg a vendégek száma csökkent, addig az éjszakáiké 
növekedett az előző évhez képest.  
 
A nem szállodai, ún. egyéb szálláshelyeken (üdülőház, közösségi szálláshely, kemping) bonyolódott 
a vendégéjszaka forgalom mintegy fele. Bár összességében a vendégek száma (4,5%-kal) 
mérséklődött, a vendégéjszakáké e szálláshelyeken is növekedett (3,4%-kal). 
  

 
 
A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma alapján a megye legkeresettebb települései a 
megyeszékhely mellett a gyógy- és wellness-turizmusáról ismert Cserkeszőlő és Berekfürdő, 
valamint a Tisza-tavi települések közül Tiszafüred és Abádszalók voltak. 
A kereskedelmi szálláshelyek az év folyamán összesen 3,4 milliárd forint bruttó árbevételt értek el, 
folyó áron 8,9%-kal többet, mint az előző évben. A bevételek nagyobb részét (60%-át) a 
szállásdíjak jelentették, melynek 75%-a a belföldi vendégektől származott. A vendéglátás bevétele 
24%-ot, a szállásdíjba foglalt egyéb bevételeké 12%-ot képviselt az összes bevételből, a 
fennmaradó részt az egyéb szolgáltatások tették ki.  
Az üdülési csekket még elfogadó kereskedelmi szálláshelyeken 84 millió forint értékben fizettek e 
fizetőeszközzel. A beváltott üdülési csekkek aránya az elfogadó egységekben regisztrált belföldi 
szállásdíjból 6,1%-ot tett ki. Széchenyi Pihenőkártyával a szállásdíj ennél jóval nagyobb hányadát 
(18%-át) egyenlítették ki, és az így kifizetett összeg elérte a 234 millió forintot. 
 

A kamara 2012. évi munkája 
 
A kamara 2012. 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, 2012. évi munkáját az alábbiakban mutatjuk be.  

 
A kamara szakképzési tevékenysége 

 
A kamarák egyre jelentősebb szerepet töltenek be a szakképzésben, 2010-ben 26, 2011 januárjától 
125 gyakorlatigényes szakmában látnak el hatósági és egyéb szakmai feladatokat.  
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2012. januártól életbe lépett törvények tovább növelték a kamarák szakképzési tevékenységét, 
képzésre gyakorolt hatását: a képzőhelyek nyilvántartó szervezete a kamara, 2012. október 01-től 
Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkaszervezeti feladatait a kamarához delegálták, 2012. 
december 01-től pályaorientációs feladatokkal gazdagodott a szakképzési feladatcsomag, 2013-ban 
indul a pályázati finanszírozással támogatott mesterképzés és gyakornoki program. 
A kamara szerepe a szakképzésben a bemeneti szabályozástól (pályaorientációs feladatok, az irány-
arányszabályozás), a gyakorlati képzés szervezése, ellenőrzésén át, a záróvizsgára történő 
delegáláson túl, kiterjed (a jövőben) a pályakezdők foglalkoztatását, munkába állását elősegítő 
gyakornoki programra.  
 
Kamarai szakképzési feladatainak rendszere  
INPUT  Szakképzési tevékenység folyamata        OUTPUT  
Pályaorientáció 
MFKB  
         Szintvizsga 
        Gyakorlati Képzőhellyé nyilvánítás 
        TSZ / EM megkötése 
        SZKTV / OSZTV                                 Záróvizsgára delegálás 
                 Pályakövetés, gyakornoki program* 

                       
                    Mesterképzés, -vizsgáztatás 

 
A Kamara szakképzési feladatai 

 
Képzőhelyi ellenőrzés: 

A törvényi szabályozás értelmében annak elbírálását, hogy a tanulók gyakorlati képzését végző 
gazdálkodók milyen mértékben felelnek meg a jogszabályokban előírt követelményeknek, a 
gazdasági kamarák végzik. 

Vállalatok képzési hajlandóságának vizsgálata 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye 

  2008 2009 2010 2011 2012.09.30 

Regisztrált szervezetek száma (db) 51 246 52 175 53 237 54 176 50 946 

Képzőhelyek száma (db) 752 770 672 613 628 

Arány 1,47% 1,48% 1,62% 1,13% 1,23% 

Egy képzőhelyre jutó TSZ szám  2,24 2,29 2,67 3,11 3,13 

Bevezető ellenőrzések száma 191 174 152 130 244 
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Összesen 431 ellenőrzést végeztünk, melyből 227 a bevezető ellenőrzések száma. Az ellenőrzés 
tapasztalata, hogy azon képzők, akik az oktatás bevezetése, folytatása mellett döntöttek, alapvetően 
biztosítják a képzés személyi, tárgyi, jogszabályi feltételeit, tanulók juttatásait. 
 
Pedagógiai képzésen 31 gyakorlati képzésben résztvevő szakember vett részt. 
 
Decentralizált pályázat: Tekintettel a megyénk részére igen szolidan megítélt pályázati keretre és a 
pályázók által igényelt kétszeres pályázati összegre, a bizottság több esetben javasolta a 20%-os 
mérsékelt támogatás megítélését, hogy minél több pályázó kaphasson támogatást. 
 
A Decentralizált pályázat eredménye 2013. január 14-én vált ismertté: 30 nyertes pályázóból 9 
iskola és 21 cég összesen 197. 144 ezer Ft támogatásban részesült. 
 
Tanulószerződés tanácsadói hálózat működtetése:  

A tanulószerződés rendszerének célja, minél több vállalkozó megnyerése a szakképzésben való 
közvetlen részvételre, hiszen a rendszer akkor működőképes, ha elegendő képzőhely áll 
rendelkezésre.  
 
A havi elszámolás miatt jelentősen csökken az előfinanszírozás mértéke, mely az éves 
elszámoláskor meghaladta a 13-14 hónapot. 
 
Megyénkben a megkötött tanulószerződések száma évről-évre emelkedik, nyilvántartásunkban lévő 
összes TSZ száma mára már 2000-es nagyságrendű. 

 
Tanulószerződések (TSZ) alakulása az elmúlt 5 évben járásonként 

Járások 2008 2009 2010 2011 2012 

2012-ben 
összesen 

(fejlesztési 
térségenként) 

Jászapáti 95 109 97 99 88 
351 

Jászberényi 300 292 281 300 263 
Tiszafüredi 106 112 133 117 88 

405 Kunhegyesi 52 63 59 69 63 
Karcagi 163 186 231 211 254 
Kunszentmártoni 153 174 177 208 232 

318 
Mezőtúri  50 55 74 60 86 
Szolnoki 703 718 679 767 747 

889 
Törökszentmiklós  66 58 65 73 142 
Összesen 1688 1767 1796 1904 1963   

 
 
 
 
 
 



16 

 

Tanulószerződések (TSZ) alakulása az elmúlt 5 évben szakmacsoportonként 

  Szakmacsoport neve 
TSZ-ek  
2008.10.01
. 

TSZ-ek  
2009.10.01
. 

Tsz-ek 
2010.10.01
. 

TSZ-ek  
2011.10.01
. 

TSZ-ek 
2012.10.01
. 

1 Egészségügy 5 1 2 3 4 

5 Gépészet 89 123 166 203 288 

6 Elektrotechnika-elektronika 50 34 34 40 58 

9 Építészet 209 201 206 219 119 

10 Könnyűipar 47 26 20 38 29 

11 Faipar 112 123 105 125 96 

13 Közlekedés 174 187 195 179 172 

17 
Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció 

436 431 407 378 510 

18 
Vendéglátás-
idegenforgalom 

343 406 457 502 500 

19 Egyéb szolgáltatások 149 139 119 96 53 

21 Élelmiszeripar 74 96 85 121 134 

 
Összesen 1688 1767 1796 1904 1963 

 
Gyakorlati szintvizsgák szervezése:         
Az alábbi táblázat a 2012. január – 2012. október közötti időszakban szervezett Jász-Nagykun-
Szolnok megyei szintvizsgák adatait tartalmazza: 
 

 
 
A szintvizsga számának ugrásszerű növekedése mögött az egymás mellett átfedésben lévő képzési 
követelmények, a rövidülő (3 éves) képzéshez kötött kötelező vizsga nevezhető meg okként. 
Alapkövetelmény, hogy csak érvényes szintvizsgával lehet tanulószerződést kötni. 
A szintvizsga költségnormatívája a 2008-as szinten van 2013-ban is. 
Az egyre növekvő „anyagköltség” miatt minimálisan az inflációval megnövelt támogatás kellene a 
feladat ellátásához, ezért kamaránk differenciált juttatást biztosított az intézmények számára, 
aminek megalapozásához költségvetést kérünk be minden az intézményektől.  
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Szakmai vizsgaelnöki és vizsgabizottsági tagok delegálása:  
 

Vizsgadelegálás kamaránknál 
Év Szakmaszám vizsgaszám elnöki 

delegálás 
tagi 
delegálás 

vizsgázók 
száma 

1 vizsgára jutó 
vizsgázók száma  

2010 26 476 102 374 5125 10,8 
2011 125 469 210 259 5721 12,2 
2012 125 440 259 181 6671 15,2 

 
A kamara 2011 januárjától 125 szakmában lát el vizsgadelegálási feladatokat, ami nem a vizsgák 
számában mutat növekedést, sőt a vizsgaszám még 36-tal csökkent is. Nőtt a vizsgázók száma, ami 
az egy vizsgára jutó vizsgázók száma alapján már a képzések koncentráltabb megvalósulását vetíti 
előre, valamint az elnöki delegálások száma és aránya nőtt kiugróan a tagi ellenében. 
 
Szakma Kiváló Tanulója Versenyének szervezése: 
Erősíteni kell a szakma presztízsét, melynek a szakmai versenyek kiváló helyszínéül szolgálnak. A 
versenyek célkitűzése a gyakorlatigényes „fizikai” szakmák vonzerejének növelése, azok 
népszerűsítése volt. A verseny, illetve a fesztivál növekvő népszerűsége és sikere tanúsítja, hogy a 
jó szakmunkásra mindig is szükség lesz és igazolja az idei verseny szlogenjét, miszerint  „A jó 
szakma felér egy diplomával!”  
 
A 2011/2012. évi Szakma Kiváló Tanulója Verseny 38 szakmájából megyénkben, 28 szakmában 
371 fő nevezett be. Összesen 19 megyei szakképző intézményből 323 diák jelent meg a 2012. 
január 09-től január 30-ig tartó Szakma Kiváló Tanulója Versenyen, illetve Országos Szakmai 
Tanulmányi Versenyen.  
 
A Szakma Sztár Fesztivál április 11-13 között került megrendezésre, melyre 14 busszal, összesen 
560 fő utazását biztosítottuk támogatási keretből.  
 
A dobogós helyezettek, a döntőbe jutott többi diák, továbbá az elméleti és gyakorlati felkészítő 
tanárok, intézményigazgatók, érintett települések polgármesterei részére a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2012. május 30-án a szolnoki Galéria étteremben egy záró 
rendezvénnyel fejezte ki elismerését a kimagasló eredmény eléréséért.  
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A rendezvény díszvendége Kovács Sándor a JNSZM Közgyűlés elnöke volt.  

 
Ssz. Név Szakma Helyezés Szakképző 

intézmény 
1. KISS MÁRTA Szakács I. Szolnoki Szolgáltatási 

SZKI 
2. MOLNÁR 

GYÖRGY 
Gépi forgácsoló I. Kunszentmártoni 

SZKI 
3. VILICS 

NORBERT 
Gázfogyasztóberendezés- és 
csőhálózat szerelő 

I. Szolnoki Műszaki 
SZKI 

4. CSÁKI 
GÁBOR 

Festő, mázoló és tapétázó II. Szolnoki Műszaki 
SZKI 

5. DURDA 
JÁNOS 

Élelmiszer- és vegyi áru eladó II. Damjanich János 
Szakképző - Martfű 

6. MOLNÁR 
PÉTER 

Automatikai műszerész II. Szolnoki Műszaki 
SZKI 

7. FARMOSI 
TIBOR 

Szakács III. Szolnoki Szolgáltatási 
SZKI 

8. TAKÁCS 
DÁVID 

Automatikai műszerész III. JNSZM Liska József 
Erősáramú SZKI - 
Jászberény 

 
Mesterképzés 
Összesen 88 szakmában van lehetőség a mestercím elérésére, de kötelező mestervizsga csak 12 
szakmában van.   
A szakképzési törvény előírása szerint 2015. szeptember 01-től a gyakorlati képzőhelyek oktatói 
számára a mestervizsga megszerzése képzési követelmény. Ez a szabályozás biztosítja a kamara 
számára, hogy a vizsgált időszakban az önfinanszírozásra épülő képzés szinte nullára redukálódott, 
pár fős mesterképzését megfelelő szintre hozza, amihez pályázati forrásokkal a képzési költség 80 
%-át támogatásul adja az új mesterjelölteknek. 
 
2012. évben 6 mestert avattunk, 2 főt szakács és 4 főt cukrász szakmában. 
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RFKB/ MFKB tevékenység 
Még RFKB feladatként teljesült március végével a GVI felmérés, kamaránk az elvárt 242 helyett 
250 kérdőíves felmérést végeztünk és rögzítettünk. Legnehezebb feladatot a végzett tanulók 
(pályakövetés) elérése jelentette, érdektelenség miatt sokan elutasították a kérdezőt, mivel telefonos 
lekérdezés zajlott ez idő és költség oldalról igényelt többletet. 
 

RFKB / MFKB tevékenységének központi támogatása alakulása (e Ft/év) 

 
 
A támogatási forrás 2009-től jelent bevételt és hozzákapcsolódó feladatokat a területi kamaránál, a 
feladatokkal arányosan nő a támogatási keret. Igazi kihívás 2012. október 1-től, támogatási bevételt 
a 2013 évre szóló támogatási időszaktól jelent, amikor az MFKB feladatok a kamarai szervezetbe 
ágyazottan kerülnek megvalósításra. 
 
Hosszú várakozás és előkészítő munka után 2012. október 29-én volt a kamaránkban az MFKB  
alakuló ülése, ami 7, szakképzési törvény által előírt taggal alakult meg 3 éves ciklusra, elnöke Dr. 
Tóth József elnökségi tagunk lett.   
 
2012. október 1-től a következő főbb feladatokat látta el eddig: 

� decentralizált pályázatok véleményezése,  
� megyei szintű munkaerő-piaci felmérés kérdőívek segítségével, 
� 2013. március 28-ára kidolgozta és jóváhagyta a megye Szakképzés Fejlesztési 

Koncepcióját. 
 
Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, Leonardo mobilitási projekt: 
A Leonardo da Vinci program segítségével Kamaránk célja a partnerség a szakképzési intézmények 
és vállalatok közötti együttműködés a szakképzéssel kapcsolatos kérdésekben, a szakképzés és 
mobilitás vonzóbbá tétele a munkáltatók és tanulók számára, a szakképzési rendszerek, gyakorlatok 
minőségének javítása, innováció támogatása. 
 
Leonardo da Vinci programban kamaránk 1998-tól vesz részt, 2001-től kiemelt célcsoportunk a 
szakmában tevékenykedő gyakorlati oktatók, vállalkozók külföldi továbbképzése. 
2012. február 12-18 között villanyszerelő szakmában szakértőket képeztettünk tovább, építőipari 
szakmában tanulókat utaztattunk Lipcsébe. Ez utóbbiak részére ösztöndíjas képzés előkészítése 
zajlik, mely élesben szeptembertől valósulhat meg. 
 
2012. április 15-21. között a Leonardo mobilitási projekt keretében Drezdába utazott húsipari 
termékgyártók szakértői csoportja, összesen 11 fő szakmai továbbképzése valósult meg.  
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Május 15-én kaptuk meg a hivatalos értesítést, hogy a Leonardo program keretében benyújtott 
„Szakképzés a professzionális gasztronómia szolgálatában” című pályázatunk a Tempus 
Közalapítvány kuratóriuma elfogadta támogatásra, 2012/2013 tanévben pincér és szakács 
szakoktatók továbbképzését két helyszínen, Németországban és Ausztriában valósíthatjuk meg a 
pályázati támogatásból. 
 
Szakmai fórumok, rendezvények, továbbképzések 

� 2012. január 05-én a területi kamarák között elsőként szerveztünk Szakképzési Fórumot, 
ahol legfontosabb cél a szakképzési törvény változásaira való felkészülés, valamint a 
szakképzési hozzájárulással való elszámolás volt. 

� Január 06-án tartottuk a szintvizsgára és az SZKTV-re való felkészítést.  
 
Szakképzési rendezvényeink iránti nagy érdeklődés összefügg a változások iránt megnövekedett 
információigénnyel, amit kamaránk igyekszik kiszolgálni.  

� 2012. szept. 25-én tartott Szakképzési Fórumunkon 100 főt jóval meghaladó résztvevővel 
az új szakiskolai kerettantervről, a Szakképzési törvénnyel kapcsolatos aktualitásokról, 
NAV-os elszámolásokról szóló programunk valósult meg a partnerség jegyében nagy 
sikerrel. Ezen rendezvényeinken az aktuális információkat szóróanyagon adjuk át a 
partnereinknek, megkönnyítve így nemcsak a saját, de partnereink munkáját is, kiemelten a 
határidők hangsúlyozásával. 

� 2012 novemberében már 4. alkalommal került megrendezésre a Pályaválasztási 
Roodshow: a Munkaügyi Központ, képző intézmények, fenntartók és kamaránk 
együttléptek fel és adnak tájékoztatást az általános iskolák pályaválasztási szülői 
értekezletein a beiskolázási lehetőségekről, kiemelve a szakmai vonal előnyeit, a tanuló 
szakmai fejlődésének útjait, a szakmatanulásra épülő továbbtanulási lehetőségeket. 

� 2012. november 7-8.-án Szolnokon került megrendezésre a megyei Pályaválasztási 
Kiállítás , ahol saját készítésű szóróanyaggal adtunk tájékoztatást a szakmatanulás és a 
hozzákapcsolódó Tanulószerződés előnyeiről. 

 
A kamara gazdaságfejlesztési tevékenysége 

 
A megye gazdaságfejlesztésében betölteni kívánt szerepünket alapvetően meghatározta és 
törekvéseinket visszaigazolta az a körülmény, hogy az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák 
Szövetsége (Eurochambres) a kamarai hálózattal szoros együttműködésben 2012 elején elkészítette 
„Kamarai Manifesztum” dokumentumát. Ebben beazonosítja azt az öt területet 
(vállalkozásfejlesztés, energia, szakképzés, nemzetköziesítés, innováció), melyben a kamarák 
kulcsszerepet töltenek be a KKV-k támogatása terén, további jelentős lendületet adva a gazdaság 
versenyképességének és növekedésének.  
 
I.  Vállalkozásalapítás és vállalkozásfejlesztés támogatása  
 
Milyen lépéseket tettünk helyi szinten? 
A kamarai honlapon rendszeresen frissített ismereteket teszünk közzé Tudásbázis formájában, úgy, 
mint 

• az egyéni és társas vállalkozás alapításának, működtetésének gyakorlati tudnivalóiról, 
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• a hitelintézeteknél és közvetítő szervezeteknél elérhető kedvezményes hitel- és 
garancialehetőségekről,  

• kiemelt helyen szerepel a Széchenyi hitelprogram részletes konstrukciós leírásai, 
ügymenete, 

• az EU 27 országában érvényes cégműködtetési szabályok – alapítástól a megszűntetésig – 
törvényi szabályozásokról, a http://europa.eu/youreurope/business/ oldal linkjével, amely az 
Enterprise Europe Network támogatásával jött létre, 

• tag kereskedelmi bankjaink és takarékszövetkezetek finanszírozási ajánlataikról, 

• hazai és nemzetközi üzleti ajánlatokról, országonként, üzleti partnerkeresés aktualizálásával, 
illetve partnerkeresési lehetőség rögzítésével,  

• az aktuális üzleti rendezvények, üzletember találkozók aktuális információiról. 
 
2012 tavaszától bevezettük a heti, kétheti gyakoriságú megyei kamarai hírlevél kiküldését. 
Az alábbi fő témacsoportok szerepelnek rendszeresen: 
• aktuális megyei és széles érdeklődésre számot tartó elsősorban saját, és társkamarai, illetve 

országos kamarai rendezvények, 
• aktuális gazdaságfejlesztési támogatási lehetőségek, 

• időszerű törvényi, rendeleti változásokra figyelemfelhívás, 
• aktuális üzleti ajánlatok. 
 
A hírlevél jelenleg mindazon vállalkozások számára kiküldésre kerül elektronikus, amelyek 
lefolytatták a kötelező kamarai regisztrációt és megadták e-mail címüket. Ez a kör közel 8000 
megyei vállalkozást érint. 
 

II.  A kamara szerepe az energiahatékonyság ösztönzésében  
 
Milyen lépéseket tettünk helyi szinten? 

� tájékoztató rendezvények az áramév ás a gázév kezdetén a kamarai energia beszerzési 
közösséghez való csatlakozás lehetőségeiről, 

� konzultációval egybekötött előadások az aktuális KEOP- pályázatokról, kooperációban a 
Széchenyi Programirodával, 

� vállalati energiahatékonysági javításokat lehetővé tevő eljárások, tanácsadások konzultációk 
szervezésével kooperációban társkamarával. 

 
A kamarai energia beszerzési közösség feltételrendszerét, működési mechanizmusát 3 éve, a 
kiválasztott tanácsadónkkal, az Electool Hungary Kft-vel közösen végezzük. A korábbi jelentős 
beszerzési közösség iránti részvételi érdeklődés 2012-re már lecsökkent, mely annak tudható be, 
hogy az áram-, és gázszolgáltatók a versenyhelyzetet érzékelve, érezhetően kedvezőbb egyedi 
ajánlatot tesznek, mint a korábbi években és ezt a vállalkozások ki is használják.  
 
Az energiahatékonysági eljárások bevezetésének ösztönzésében együttműködve a Heves megyei 
kamarával, hat megyei vállalkozásunk esetében történt meg részletes energetikai audit elvégzése 
egy projekt keretében térítésmentesen. A következő évre, hasonló lehetőség megteremtésén 
dolgozunk. 
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III.  Kulcsszereplők a szakképzés növelésében  
 
Az európai kamarák kulcsszerepet játszanak a szakképzés területén: évente átlagosan több mint 2,5 
millió ember vesz részt kamarai képzésen. Néhány tagállamban a közszféra után a kamarák a 
második legnagyobb szakképzést nyújtó intézmények.  
 
IV.  A vállalkozások nemzetköziesítésében betöltött szerepe  
 
Milyen lépéseket tettünk helyi szinten? 

� külgazdasági relációs programok társszervezése, 
� üzletember találkozók szervezésében részvétel, 
� kamarai és EEN üzleti partnerkereséséi szolgáltatások népszerűsítése. 

 
V. Innovációt ösztönző kamarai szolgáltatások  
 
Milyen lépéseket tettünk helyi szinten? 

o innovációs klub társszervezése, 
o rendszeres tájékoztató az EEN technológiatranszfer szolgáltatásairól. 

 
VI.  Rendezvényeink 
 
A 2012-es évben kamaránk által kezdeményezett és szervezett rendezvényeink alapvetően a 
korábban kialakított gyakorlatunknak megfelelően négy fő csoportba sorolódtak. 
A programok mind tartalmukban, mind céljaikban illeszkedtek egyrészről a EU kamarák 
Manifesztumának kiemelt gazdaságfejlesztési prioritásaihoz, másrészről  az Enterprise Europe 
Network hálózatban vállalt feladatkörökkel és a teljesítésekhez, indikátorokhoz kapcsolódó 
elvárásokhoz. A lebonyolított programokkal igyekeztünk, lehetőség szerint minél több kistérségbe 
eljutni, de óhatatlan, hogy legtöbb programunk helyszíne Szolnok és Jászberény voltak. Az előzetes 
igényfelmérések alapozták meg azt, hogy mekkora érdeklődés van egy adott helyszínen egy adott 
téma iránt. 
 

1. Tájékoztatók, konzultációk a vállalkozásokat érintő törvényi, szabályozási változásokról 
(legfontosabb rendezvényeink: konzultáció az új munka törvénykönyvéről több alkalommal, 
az új közbeszerzési törvény fontosabb végrehajtási rendeleteinek értelmezése, cafeteriába 
illeszthető élet-, baleset-, és egészségbiztosítások, cég-, gazdasági -, csőd-, és felszámolási 
eljárásról szóló törvény változásai, szakhatósági ellenőrzések gyakorlata, több kistérségben, 
környezetvédelmi termékdíj változásai). 

 
2. Vállalkozások hazai és nemzetközi értékesítési célpiacainak bővítése  

Ebbe a rendezvénycsoportba tartózóan ismertetők hangzottak el a kamara saját és az EEN-en 
keresztüli hazai és külföldi üzleti partnerkeresési szolgáltatásairól, beszállítói programokról, 
valamint klaszteralapítással összefüggő elképzelésekről (legfontosabb rendezvényeink: 
szeminárium a kereskedelemfejlesztési pályázatról, kamarai hálózat Üzlet a hálón 
partnerkereső rendszerének bemutatása több helyszínen, EEN üzleti partnerkereső adatbázis 
ismertetése, bekerülés lehetőségei, több helyszínen, külgazdasági szakdiplomata roadshow a 
Nemzeti külgazdasági Hivatallal közösen (szlovák, cseh, lengyel reláció), hatékony online 
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piactér, internetes kereskedelem kialakítása, beszállítói partnerkereső, üzletfejlesztési 
tanácsadó fórum. 

 
3. Vállalatvezetési ismeretek bővítése, workshopok, tréningek 

Ebben az évben indítottuk meg, az azóta már rendszeres klubfoglalkozássá vált Sikeres Női 
vezetők klubját. A korábbi képzési témák közül ismételten feldolgozásra kerültek a 
menedzsment tevékenység hatékonyabbá tételét segíteni szándékozó képzéseink 
(legfontosabb rendezvényeink: tudatos tárgyalás, sikeres üzletkötés tréning, érzelem és 
döntés alapozó tréning, értékrend és a siker kritériumai a vezetésben, hatékony 
időgazdálkodás vezetőknek és beosztottaknak, konfliktussal-stresszben kezelése). 

 
4. Innovációs vállalati folyamatok társadalmasítása 

Az EEN-en belül vállalt feladatainknak megfelelően, kamarai rendezvényeken, hírlevélben 
rendszeresen tájékoztatást adtunk a hálózat térítésmentesen igénybe vehető 
technológiatranszfer adatbázisáról, a bekerülés módjáról és a partnerkeresésről. 

 
Rendezvényeink látogatottsága, média és intézményi kapcsolatok 

 
2012-ben összesen 34 saját szervezésű rendezvényt tartottunk, azaz a nyári és az év végi holt 
időszakot leszámítva hetente átlagosan egy kamarai gazdaságfejlesztési rendezvény megtartására 
került sor. 
 
Rendezvényeinket összesen 843 fő regisztrált vállalkozás által delegált résztvevő látogatta meg. A 
velünk együttműködésben álló vállalkozási érdekképviseletek, társszervezetek és intézmények – 
MGYOSZ, FIVOSZ, Megyei Kormányhivatal, Megyei Önkormányzat, Széchenyi Programiroda, 
HITA, METESZ, IPOSZ – pedig honlapjukon, illetve tagságuknak továbbküldött e-mailben adtak 
hírt programjainkról. 
 
VII.  A kamara szolgáltatásai a regisztrált vállalkozások számára 

 
A 2012 január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek  lettek 
kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni, és a kamarai közfeladatok ellátásához évente 
5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén 
levonható a tagdíjból), a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott 
szolgáltatásokat térítésmentesen nyújtani. 
 
2012. január elején lehetővé tettük a vállalkozások számára a kamarai honlapról kinyomtatható 
adatlap elérését, melynek kitöltését szintén a honlapunkon elérhető kitöltési útmutató és 
tájékoztató segítette. Január végén lehetővé vált az adatlap elektronikus, online kitöltése is. 
  
Regisztrált vállalkozások száma 2012. december 31-i állapot szerint: 
 
papíralapon regisztrált:  7.887 gazdálkodó szervezet, 
online regisztrált:   7.697 gazdálkodó szervezet, 
összes regisztrált:           15.584 gazdálkodó szervezet. 
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regisztrált, de nem fizetett gazdálkodó szervezetek száma:  3.927 
nem regisztrált és nem fizetett gazdálkodó szervezetek száma:  8.179 
összesen:                           12.106 
 
Kamarai hozzájárulást megfizető gazdálkodó szervezetek száma: 11.657 
 
Regisztrációra kötelezettek száma: 23.763 
 
A gazdasági kamarákról szóló törvény módosításával bevezetett kötelező regisztrációval előírták a 
kamarák számára a regisztrált vállalkozásoknak kötelezően nyújtandó, térítésmentes 
alapszolgáltatást, melyek a következők: 
 

• tanácsadás, gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben, 
• üzleti partnerkeresés, 
• pályázatfigyelés. 

 
Az első pontban megnevezett „tanácsadás, gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási 
kérdésekben” szolgáltatást a nagyszámú regisztrált vállalkozás miatt tömegesen, egyedileg és 
személyesen keresztülvihetetlen lenne megvalósítani. Ennek megoldására született az az elképzelés, 
hogy az MKIK által felkért vezető gazdasági szakértők, újságírók a vállalkozások életét befolyásoló 
törvényi változások, szabályozások módosításakor értelmező, gyakorlati magyarázatokat fognak 
készíteni a mindennapi életben való alkalmazásra és ezeket az írásokat a területi kamarák 
hírleveleikben fogják eljuttatni a regisztrált vállalkozásoknak. 
 
Az üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelési szolgáltatás teljesítéséhez a kereskedelmi és 
iparkamarák létrehozták az „Üzlet @ Hálón” elnevezésű portált (www.uzletahalon.hu), hogy a 
vállalkozások minél szélesebb körben és gyorsabban megtalálják leendő üzletfeleiket.  
 
Az oldal egy elektronikus piactér, mely a magyar mellett angol és német nyelven is használható. A 
kamarai regisztrációval rendelkező vállalkozások részére lehetőséget nyújt termékeik, 
szolgáltatásaik megjelenítésére, és a mások által kínált ajánlatok megtekintésére. Adószámukkal és 
jelszavukkal (amit a kamarai regisztráció elvégzésekor adtak meg) bármikor frissíthetik, 
módosíthatják, bővíthetik a vállalkozásaik ajánlatait. 
 

Tanácsadás igénylése 
 
A kötelező kamarai regisztráció bevezetésével együtt megnőtt az érdeklődő, vagy egy-egy témában 
segítséget kérő ügyfelek száma. A megkeresések legnagyobb része pályázatokkal és kedvezményes 
hitelekkel, valamint üzleti partnerkereséssel kapcsolatos. A válaszadások teljes körűvé tételében 
együttműködünk a Széchenyi Programirodával; a kormányhivatal szakigazgatási szerveivel; a 
kamarai szakértőinkkel és az Enterprise Europe Network hálózat tagjaként lehetőségünk van olyan 
széleskörű tanácsadást nyújtani, mint például nemzetközi üzleti partnerkeresés, technológia és 
innováció, illetve üzleti tanácsadás. Rendelkezésükre állunk továbbá EU-s információkkal, adó és 
jogszabályváltozások is, melyekre proaktív módon aktuális hírleveleinkben hívjuk fel a figyelmet, 
továbbá folyamatosan szervezünk tájékoztatót és lehetőséget biztosítunk megfelelő szakemberrel 
egyéni konzultációt. 2012. évben a rendezvényeken kívül 348 főnek nyújtottunk tanácsadást. 
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Az Enterprise Europe Network Hálózatban folytatott tevékenységünk 
 
A kamara 2009 tavasza óta tagja az EEN magyarországi konzorciumának. A hálózat több, mint 50 
országban és 600 intézményben van jelen. Ágazattól függetlenül bármilyen hazai vállalkozás 
igénybe veheti a szolgáltatásokat. A projekttel segítjük a vállalkozásokat, új piacokat, új nemzetközi 
üzleti partnereket megfelelő új technológiai eljárást találni, vagy technológiai fejlesztéseikhez 
továbbhasznosító partnerre lelni. A vállalkozások számára díjmentes üzleti partnerkereső és 
technológiai transzfer adatbázisba kerüléssel állunk rendelkezésre.  
 

 
 
2012-ben rendszeres kamarai rendezvényeinken és hírleveleinkben továbbfolytattuk a hálózat 
népszerűsítését, véleményalkotásokat gyűjtöttünk be az EU-s intézkedések eredményesebb 
megtételéhez. Vállalkozói megkeresésekre kérdéseket válaszoltunk meg, EU szabályozás, 
megfelelőség előírás területén, valamint konkrét üzleti partnerkeresések megvalósításában 
nyújtottunk segítséget.  
 
VIII.  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.  

 
Kamarai kitüntetések, díjak, elismerések 

 
A korábbi évek hagyományait követve 2012. évben is a TOP 50 átadási ünnepségén, rendhagyó 
módon Jászberényben került sor az elnökség döntése alapján kamarai elismerések átadására.  
Az elnökség a 2011. évi gazdasági teljesítményük elismeréseként „Év Vállalkozása” díjban 
részesítette a szolnoki Tisza-Coop Zrt-t, a jászberényi Jász-Plasztik Autócentrum Kft-t, a túrkevei 
Kevefém Kft-t, valamint a szolnoki Munkácsi Lászlóné kézműves mesterfodrászt. 
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A Debreceni Akadémiai Bizottság a Hajdú-Bihar, a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen 2012. 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 „Méteres paprikás vastagkolbász” innovációja elismeréseként 
„Innovációs Díjban” részesítette a kunhegyesi Nagykun-Hús Kft-t. 
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Egyéb tevékenységek 
 
Vámügyintézés, okmányhitelesítés 
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 2012. évben 25 millió forint volt. A konstrukció 
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 238 Széchenyi Kártya befogadó hely közül 
kamaránk 22. a rangsorban a 2012. december 31-ig kiadott 3.893 kártyával. 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 % mikro hitelforráshoz jutási lehetőséget biztosít. 
 

Békéltető Testület 
 
2012. évben a Békéltető Testülethez 165 kérelem érkezett be, ami 12%-os csökkenést mutat a 2011. 
évihez (188) képest. 2011. évről 10 elintézetlen ügy húzódott át 2012. évre, így az elintézendő 
ügyszám 175 volt. A befejezett ügyek száma 166, a feldolgozási mutató 95%, ami megegyezik a 
2011. évivel. A 2012. évről áthúzódó ügyek száma: 9.  
 
2012. évben 166 lezárt ügyünk volt. A vállalkozások döntő része nem tesz alávetési nyilatkozatot, 
ennek következtében csak 6 esetben volt kötelezés, melyek jellemzően 1-2 vállalkozáshoz voltak 
köthetők. Aránya az összes ügyön belül 2011-hez hasonlóan 4%. Egyezséget 16 esetben hoztunk 
létre a felek között, amely az ügyek 10 %-a. 65 esetben ajánlással fejeződött be az eljárás, amely az 
ügyek 40 %-át teszi ki. Megszüntetésre 79 esetben (48 %) került sor, amelyekből 24 kérelem volt 
megalapozatlan, és 55 ügy került egyéb okból megszüntetésre.  
 
Az ügyek 52 %-ában zárult érdemi határozattal az eljárás.  
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Az egyéb okból történő megszűnések nagy részében a fogyasztó visszavonta a kérelmet, mert a 
vállalkozás már eleget tett a fogyasztó kérelmének. Több esetben amiatt történt, mert a vállalkozás a 
megadott címen nem volt elérhető, vagy magánszemélyek, illetve vállalkozások közötti jogvitával 
volt kapcsolatos a kérelem. Olyan eset is előfordult, hogy a fogyasztó a hiánypótlásra többszöri 
felszólítás ellenére sem válaszolt, ezért meg kellett szüntetni az eljárást. Áttételre is sor került 
hatáskör hiánya miatt. 
 
Legnagyobb száma a szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyeknek volt, összesen 108 (65%). Ezen belül 
közüzemi szolgáltatással kapcsolatos ügyek száma 30 (18%) volt, melyek döntően áram-, 
gázszolgáltatással kapcsolatban mérőóra, illetve plombasérülések miatt kiszabott kötbérekkel 
kapcsolatos.  Ezen ügyek száma az előző évihez képest 50 %-os növekedést mutat.  
 
A szolgáltatásokon belül a posta és távközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek száma (16/10%) 
az előző évihez képest csökkenés tapasztalható. A hírközléssel kapcsolatos ügyek nagy része a 
hűségszerződések felbontása miatti kötbérfizetési kötelezettségekből adódik. Az egyéb 
szolgáltatásokkal kapcsolatos eljárások száma (27/16%) csökkent 2011-hez képest (41/20%).  A 
javítás, karbantartással kapcsolatos ügyek száma 17 (10%), 2011-hez képest (9,8%) növekedett. Az 
építőipari szolgáltatások vonatkozásában (11/2011., 8/2012.) kismértékű csökkenés figyelhető meg. 
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (4), személy és teherszállítás, parkolás (3), utazásszervezés (3) 
száma nem volt számottevő.  
 
A termékekkel kapcsolatos ügyek száma 58 volt, aránya a lezárt ügyeken belül 35%, ami 2011-hez 
képest (93/46%) jelentős csökkenést mutat. A termékeken belül a lábbelikkel kapcsolatos ügyek 
száma 22 volt a meghatározó.    
 
Határon átnyúló ügy nem volt. 
 
24 esetben minősült a fogyasztó kérelme megalapozatlannak, amely az ügyek 15 %-át jelenti.  
A vállalkozások közül 142 együttműködött az eljárásban, amely az ügyek 85 %-a. Ez az arány 
2011. évhez képest némi csökkenést mutat. 
 
Az eljárási határidőket tudtuk tartani. Az átlagos ügyintézési határidő kb. 45-50 nap körül van, egy 
testületi tag által lefolytatott eljárás 48, írásbeli eljárás 11 volt. Az alávetések száma minimális.  
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1 ügyben a vállalkozás a Bírósághoz fordult. Az ügy pernyertességünkkel fejeződött be.  
 
2012. január 1-vel megalakult az új testület 13 fővel, melyből 3 fő az új tag. Az új tagok szakmai 
felkészítése, beilleszkedésének elősegítése a régi, nagy tapasztalatokkal rendelkező tagok hatékony 
segítségével zökkenőmentesen megtörtént.  
 
Békéltető Testületünk rendszeresen tartott ügyfélszolgálatot és tanácsadást.  
 
A békéltető testület tevékenységének ismertebbé, illetve az Fogyasztóvédelmi törvényben 2012. 
július 29-én bekövetkezett módosítások megismertetése érdekében a megyei napilapban és régiónk 
egy rádiójában, az Amadeus Rádióban többször jelentettünk meg hirdetéseket, valamint 
tájékoztatókat, továbbá a JNSZM Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve tájékoztató 
anyagot jutattak el az érintett vállalkozások részére. 
 
A 2012. évi működési feltételek az év során biztosítottak voltak.  2012. évben az 
ügyszámemelkedés elmaradásának okaként a békéltető testületek szerepének és tevékenységének a 
fogyasztók általi még mindig nem kellő ismeretén túl, a régiónkra jellemző alacsony fizetőképes 
kereslet miatt bekövetkezett fogyasztáscsökkenés is megjelölhető. 


